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Referat: Åben skurvogn ved broprojektet ved Haarvad 1.september 2021  
Onsdag den 1. september holdt Banedanmark Åben Skurvogn for naboerne til brobyggeriet i 
Haarvad. Banedanmark fortalte blandt andet om støbning af bro og lukning af vej den 14. september 
2021. Broen støbes den 14. september 2021. Det tager ca. 20 timer at støbe broen, og i løbet af de 
20 timer vil der være en lang række betonbiler, som kører med beton. Vejen lukkes til broen for 
gennemkørsel af trafiksikkerhedshensyn. Betonbiler kommer fra begge sider af broen. Vejen lukkes 
fra Tåstrup og fra Hår. 
 
Lodsejere, der bor indenfor det lukkede vejstykke, har naturligvis adgang til deres hjem i hele 
perioden. 
 
Tidsplan for broprojektet 
Banedanmark fortalte også om tidsplanen for broprojektet. Arbejdet med dæmningsopbygningen er 
i gang og forsætter hen over vinteren og frem til det sene forår. Formen til broen fjernes, når broen 
er hærdet, midt i oktober. Arbejdet udføres om natten. 
 
Til foråret 2022 er dæmningerne og broen, klar til asfalt, autoværn, striber mv., og anlægget står 
efter tidsplanen færdig i maj 2022. Den gamle overkørsel over banen fjernes i juni 2022. 
 
Yderligere kontakt og information 
Vi orienterer jer løbende om arbejdet i breve, og det er altid muligt at kontakte Banedanmark med 
spørgsmål eller kommentarer til projektet.   
 
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, kan du kontakte os på:  

- A0052bro@bane.dk 
- Projektleder Ditte Holst Nielsen 4032 5038 

Du kan desuden læse mere om projektet på Banedanmarks hjemmeside: Hastighedsopgradering 
Aarhus-Langå 
 
Venlig hilsen 
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