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Mød os til status og orienteringsmøde om anlægsarbejdet ved broen på
Silkeborgvej
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 status på projektet, samt hvad der kommer til at ske i nærmeste fremtid.
Vores arbejde ved Silkeborgvej
I april 2022 starter vi på arbejdet med forstærkning af broen. Arbejderne udføres, når der er spærret
for tog på banen. Broen skal forstærkes for at gøre klar til den kommende sporsænkning i maj
måned.
Sporfornyelsen Aarhus-Langå skal i perioden ombygge skinner og sveller ved Brabrand.
Tidspunkt

Arbejde

1.-4. april alle døgnets timer

Opstart af sporfornyelse

9.-10. april kl. 07.00 - 22.00

Udgravningen under broen forud for forstærkning af broen.

11. april kl. 05.00 - 22.00

Støbning af bundplader under broen og gravearbejde.

12.-14. april kl. 07.00 - 22.00

Støbning af bundplader under broen og gravearbejde.

8.-19. april alle døgnets timer

Sporfornyelse af alle spor og indbygning af fire nye sporskifter.
Ny afvanding.

19. april – 20. maj kl. 07.00 22.00 (der er togtrafik i det
ene spor)

Støbning af bundplader under broen og gravearbejde.

20. maj – 7. juni. Der vil være
ophold i arbejdet, men der vil
blive arbejdet i flere døgn.

Selve sporsænkningen udføres med udgravning til sporets nye
beliggenhed. Arbejdet udføres med både sporkørende maskiner
og almindelige gravemaskiner.
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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 Silkeborgvej.
•

Mød os den 5.4.2022 klokken 16.00 ved Banevænget 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
Trine Bodil Albæk
Projektleder
Banedanmark
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