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Nedlæggelse af broen ved Mariedal
Banedanmark er i gang med de forberedende arbejder til elektrificeringen af jernbanen mellem
Aarhus og Aalborg. Det betyder blandt andet, at 55 broer på den 148 km lange strækning skal bygges
om, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Når banen om få år er klar til eltog, giver
det mulighed for en mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.
Udover forberedende arbejder til elektrificeringen, udføres også sporfornyelse og
hastighedsopgradering på strækningen fra Aarhus til Langå.
Vores arbejde
For at gøre plads til køreledningerne over sporerne er det nødvendigt at fjerne den eksisterende
stibro. I uge 9 vil broen blive spærret, da de forberedende arbejder starter her. Nedlæggelsen af
broen udføres fra 13.- til 18. april. Der bliver ikke opført en ny bro på stedet.
Hvad betyder det for dig
Skolebørn får en omvej på maksimalt 500 meter, mens andre gående og cyklister får en omvej på
900 meter.
Gener under arbejdet
Vi tilstræber færrest mulige gener for omgivelserne. Som nabo til arbejdet, skal du forvente støj fra
arbejdet og de maskiner, vi benytter. Der vil desuden være forøget tung trafik i området.
Banedanmark beklager eventuelle gener for jer.
Læs mere om anlægsarbejdet på banedanmark.dk. Skulle du få brug for at komme i kontakt med os,
er du velkommen til at kontakte os på:
-

Mail: Aarhus-Lindholm@bane.dk
Telefon: 7020 6316

Hvis du skal benytte toget, anbefaler vi, at du orienterer dig på rejseplanen.dk.
Venlig hilsen
Trine Albæk
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