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Mød os til status og orienteringsmøde om anlægsarbejdet ved broen på Gl.
Viborgvej
I forbindelse med at Banedanmark er i gang med de forberedende arbejder til elektrificeringen af
jernbanen mellem Aarhus og Aalborg, hvor ca. 55 broer på den 148 km lange strækning skal bygges
om, vil vi gerne benytte lejligheden til at invitere borgere og andre interesserede til at komme og
høre, hvad status er på projektet, samt hvad der kommer til at ske i nærmeste fremtid.
Vores arbejde ved Gl. Viborgvej
Arbejdet med etablering af ”Ny Geding Søvej” er nu afsluttet, og de to stibroer er fjernet.
I marts 2022 starter vi på arbejdet med nedbrydning af broen. Arbejderne udføres, når der er
spærret for tog på banen.
2. - 3. april

Arbejde med adgangsvej fra gammel Geding Søvej og ned til
sporet. Arbejdet foregår fra kl. 7.00 til kl. 22.00.

9.- 18. april (henover påsken)

Nedrivning af vejbro. Fjernelse af eksisterende fundamenter.
Ramning af spuns og pæle. Svejsearbejder.

23. maj

Arbejderne den 8.-13. april er i døgndrift.
Arbejderne den 14.-18. april udføres fra kl. 7.00 til 22.00.
Oplægning af elementer.
Arbejder udføres fra kl. 7.00 til 22.00.

Kom og mød os ved broen og hør mere om arbejdet
Banedanmark indbyder alle interesserede til at komme og høre om status på anlægsarbejdet ved
broen på Gl. Viborgvej.
•

Mød os den 6.4.2022 klokken 16.00 ved byggepladsen nær den eksisterende bro.

Yderligere information og kontakt
Banedanmark informerer løbende om anlægsarbejdet via breve og på hjemmesiden.
Har du brug for at komme i kontakt med os, er du velkommen til at kontakte os på:
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores

persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du

bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk.

- Mail Aarhus-Lindholm@bane.dk
- Vagttelefon 7021 1478
Med venlig hilsen
Trine Albæk
Projektleder
Banedanmark

Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores

persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du

bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk.

