Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

________________________________________________________________________________

«Adressat»
«VEJNAVN» «HUSNR» «HUSNR_ALF» «ETAGE_DOOR»
«POSTNR» «POSTDIST»

22.12.2021

Forberedende arbejder til elektrificering på Toldbodvej
Banedanmark er i gang med de forberedende arbejder til elektrificeringen af jernbanen mellem
Fredericia og Aarhus. Det betyder blandt andet, at 34 broer på den 108 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 mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.
Banedanmark har tidligere, i et nabobrev, informeret om, i hvilke perioder der vil være
sporspærringer i forbindelse med vores arbejder ved brostedet.
I perioder med sporspærringer kan der forekomme støj fra arbejdet og de maskiner, vi benytter.
Vi forsøger i videst muligt omfang at udføre de støjende arbejder i dagtimerne og indenfor normal
arbejdstid, men dette er desværre ikke altid muligt af hensyn til togtrafikken. Der vil derfor
forekomme weekender og nætter med støjende arbejder.
I foråret 2022 er planlagt følgende støjende arbejder i weekender og nat:
Periode:
08.-13. januar 2022
(nat)

Tidsrum:
Kl. 22 – 06

26. januar - 03. februar
2022 (nat)

Kl. 22 – 06

11.-14. februar 2022
(nat)
31. marts - 04. april
2022 (nat)

Kl. 22 – 06

*Særligt støjende arbejde

Kl. 22 – 06

Særligt støjende aktivitet:
• Forskallingsarbejder
• Nedbrydning for at fritlægge armering
i søjler*
• Løft af brodæk
• Stilladsarbejder
• Forskallings- og armeringsarbejder
• Betonstøbning
•
•
•

Fjernelse af forskalling
Fjernelse af stillads
Potentialudligning af bro

Der vil udenfor de nævnte tidsrum foregå forberedende arbejder af mindre støjende karakter.
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.

Gener under arbejdet
Vi tilstræber færrest mulige gener for omgivelserne, men for at elektrificere jernbanen er det
desværre ikke helt til at undgå.
Banedanmark beklager eventuelle gener dette arbejde måtte betyde for jer.
Yderligere information og kontakt
Banedanmark informerer løbende om anlægsarbejdet via breve, hjemmeside.
Har du brug for at komme i kontakt med os, er du velkommen til at kontakte os på:
-

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

Hvis du skal benytte toget, anbefaler vi, at du orienterer dig på rejseplanen.dk.
Læs mere om anlægsarbejdet på banedanmark.dk. Hvor du kan tilmelde dig vores nyhedsservice og
løbende modtage mail, når der er noget nyt om projekterne.

Med venlig hilsen
Christian U. Svendsen
Projektleder
Banedanmark
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