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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.
Omkørsel for gående og cyklister ved Gl. Viborgvej
Banedanmark orienterede i brev af 17.11.2021 og ved informationsmøde den 30.11.2021 om
forventet midlertidig opsætning af den eksisterende gangbro, så gående og trækkende cyklister
kunne benytte denne, når de skulle krydse banen ved Gl. Viborgvej. Det har dog vist sig
uhensigtsmæssigt at gennemføre fugtisolering og asfaltering af broen samtidig med at broen
anvendes. Arbejdet er i stedet planlagt i perioden efter åbning af broen ved Gl. Viborgvej. Gående og
cyklister skal derfor benytte omkørsel frem til den 8. august 2022. Se omkørselsveje på bane.dk.
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 fredag den 24.06.2022 klokken 16-17.00 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:
- Mail Aarhus-Lindholm@bane.dk
- Vagttelefon 7021 1478
Med venlig hilsen
Martin B. Friis
Projektleder
Banedanmark
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