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Banedanmark arbejder om natten på strækningen Holstebro-Vejle og
Skanderborg-Herning.
Banedanmark er i gang med at udskifte alle de gamle signalanlæg på hele jernbanenettet. Turen er
nu kommet til strækningen Holstebro – Vejle og Skanderborg – Herning, hvor vi arbejder i perioden
fra søndag d. 8. maj - fredag d. 19. august i de enkelte jernbaneoverkørsler, på stationer og
skiftende steder langs jernbanen. Arbejdet er lagt i aften- og nattetimerne af hensyn til at
opretholde togtrafikken i dagtimerne. Vi arbejder mellem kl. 20:00 - 06:00 og er typisk et par dage i
hver enkel overkørsel.

Om arbejdet
Som nabo til banen vil du opleve, at vi arbejder i og omkring sporet med skinnekørende
gravemaskine. Desuden vil der kortvarigt blive benyttet en hydraulisk hammer til brug for
nedramning af fundamenter. Vi forventer at arbejdet vil medføre visse støjgener i en afgrænset
periode.
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.

Hvad er Signalprogrammet
Banedanmark er i gang med at skifte alle de gamle og forældede signalanlæg i Danmark med et nyt
IT-baseret signalsystem kaldet ERTMS. Det vil give færre forsinkede tog, og mulighed for at togene
kan køre hurtigere og oftere. For at gøre banen klar til det nye signalsystem, skal vi blandt andet
installere nyt teknisk udstyr og opgradere og udskifte dele af det eksisterende udstyr som f.eks.
sporskiftedrev, skilte, kabelrender og kabler. Det er det, vi lige nu er i gang med mellem Holstebro og
Vejle samt Skanderborg-Herning.
Hvornår arbejder vi i dit nærområde
På Banedanmarks hjemmeside under Signalprogrammets kan du se en liste over, hvornår vi arbejder
i de enkelte overkørsler: Nyt signalsystem mellem Holstebro og Vejle samt Herning og Skanderborg
| Banedanmark. Oversigten er også medsendt her som bilag.
Vi beklager de gener arbejdet vil have for dig og gør vores bedste for at mindske eventuel støj. Når vi
lukker en overkørsel, er der opsæt vejskilte som henviser til omkørsel via alternative ruter. Har du
spørgsmål til vores arbejde, er du velkommen til at skrive til signalprogrammet@bane.dk.
På www.rejseplanen.dk kan de se ændringer i togtrafikken. Vi ser frem til en mere effektiv og
grønnere jernbane i fremtiden.
Med venlig hilsen
Jan Pedersen
Site Manager, Fjernbane Vest
Banedanmark
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Oversigt over nat- og weekendarbejde ved overkørsler og på stationer
Periode: maj-august 2022
strækning Holstebro – Vejle og Skanderborg – Herning.
Arbejdet udføres i tidsrummet kl. 20:00-06:00.
Uge 20:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ellebækvej, Holstebro (ovk 355). Fra søndag d. 15. maj til tirsdag d. 17. maj samt fra torsdag
d. 19. maj til fredag d. 20. maj.
Niels Kjeldsens Vej – Sønder Allé, Holstebro (ovk 5). Fra søndag d. 15. maj til mandag d. 16.
maj samt fra torsdag d. 19. maj til fredag d. 20. maj.
Vilhelmsborgvej, Holstebro (ovk 353). Fra mandag d. 16. maj til onsdag d. 18. maj samt fra
torsdag d. 19. maj til fredag d. 20. maj.
Ll. Urlundvej, Holstebro (ovk 28). Fra mandag d. 16. maj til tirsdag d. 17. maj samt fra
torsdag d. 19. maj til fredag d. 20. maj.
Skjernvej, Holstebro (ovk 6). Fra tirsdag d. 17. maj til onsdag d. 18. maj samt fra torsdag d.
19. maj til fredag d. 20. maj.
Gammel Engvej, Aulum (ovk 34). Fra tirsdag d. 17. maj til fredag d. 20. maj.
Hovedgaden, Tvis (ovk 21). Fra fredag d. 20. maj til lørdag d. 21. maj.
Morrevej, Holstebro (ovk 26). Fra søndag d. 15. maj til mandag d. 16. maj samt fra torsdag
d. 19. maj til fredag d. 20. maj.

Uge 21:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lemvigvej, Holstebro (ovk 1). Fra søndag d. 22. maj til tirsdag d. 24. maj.
Klostervej, Tvis (ovk 20). Fra søndag d. 22. maj til mandag d. 23. maj.
Kronbrgvej, Aulum (ovk 30). Fra søndag d. 22. maj til mandag d. 23. maj.
Struervej, Holstebro (ovk 360). Fra mandag d. 23. maj til onsdag d. 25. maj.
Vestergade-Danmarksgade, Aulum (ovk 37). Fra mandag d. 23. maj til tirsdag d. 24. maj.
Halgårdvej, Holstebro (ovk 15). Fra tirsdag d. 24. maj til onsdag d. 25. maj.
Gødstrupvej, Gødstrup (ovk 84). Fra tirsdag d. 24. maj til fredag d. 27. maj.
Vråvej, Aulum (ovk 44). Fra tirsdag d. 24. maj til onsdag d. 25. maj samt i perioden fra
torsdag d. 26. til søndag d. 29. maj.
Naurvej, Holstebro (ovk 351). Fra onsdag d. 25. maj til fredag d. 27. maj.
Troelstrupvej, Aulum (ovk 47). Fra onsdag d. 25. maj til torsdag d. 26. maj samt i perioden
fra fredag d. 27. til søndag d. 29. maj.
Egebækvej, Aulum (ovk 70). Fra onsdag d. 25. maj til torsdag d. 26. maj samt i perioden fra
fredag d. 27. til søndag d. 29. maj.
Bassumgårdvej, Herning (ovk 89), Fra onsdag d. 25. maj til torsdag d. 26. maj samt i
perioden fra fredag d. 27. til søndag d. 29. maj.

Uge 22:
•

Herning Station. Fra søndag d. 29. maj til søndag d. 5. juni.

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.

Uge 23:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voldsgårdvej, Studsgård (ovk 176). Fra søndag d. 5. juni til tirsdag d. 7. juni.
Pugdalvej, Vildbjerg (ovk 54A). Fra søndag d. 5. juni til tirsdag d. 7. juni.
Okkelsvej. Nørre Kollund (ovk 113). Fra søndag d. 5. juni til mandag d. 6. juni.
Hedegårdvej, Kølkær (ovk 117). Fra søndag d. 5. juni til tirsdag d. 7. juni.
Ørneborgvej, Herning (ovk 171). Fra søndag d. 5. juni til mandag d. 6. juni samt fra tirsdag d.
7. juni til onsdag d. 8. juni.
Odinsvej, Skibbild (ovk 75). Fra tirsdag d. 7. juni til onsdag d. 8. juni.
Brunkulsvej, Søbylund (ovk 123). Fra tirsdag d. 7. juni til torsdag d. 9. juni.
Mads Eg Damgaards Vej, Herning (ovk 165). Fra tirsdag d. 7. juni til fredag d. 10. juni.
Tvevadvej, Skibbild (ovk 77). Fra onsdag d. 8. juni til fredag d. 10. juni.

Uge 24:
•
•
•
•

Fløvej, Brande (ovk 130). Fra lørdag d. 11. juni til søndag d. 12. juni samt fra mandag d. 13.
juni til tirsdag d. 14. juni.
Borupvej, Brande (ovk 133). Fra lørdag d. 11. juni til mandag d. 13. juni.
Arvad Møllevej, Brande (ovk 131). Fra lørdag d. 11. juni til søndag d. 12. juni samt fra tirsdag
d. 14. juni til onsdag d. 15. juni.
Brande Station. Fra torsdag d. 16. juni til søndag d. 19. juni.

Uge 25:
•
•
•
•

Skyggevej, Nørre Kollund-Kølkær (ovk 114). Fra søndag d. 19. juni til mandag d. 20. juni.
Vestermarken, Kølkær (ovk 118). Fra mandag d. 20. juni til tirsdag d. 21. juni.
Arnborgvej, Fasterholt (ovk 126). Fra tirsdag d. 21. juni til onsdag d. 22. juni.
Solsortevej, Fasterholt (ovk 128). Fra onsdag d. 22. juni til torsdag d. 23. juni.

Uge 32:
•
•
•
•
•
•
•

Hastrupvej, Brande (ovk 141). Fra søndag d. 7. august til mandag d. 8. august.
Refstrupvej, Vester Smidstrup (ovk 175). Fra søndag d. 7. august til mandag d. 8. august.
Dørkenvej, Dørken (ovk 151). Fra søndag d. 7. august til tirsdag d. 9. august.
Langgade, Gadbjerg (ovk 179). Fra søndag d. 7. august til tirsdag d. 9. august.
Grejs Bakke, Grejs (ovk 205). Fra tirsdag d. 9. august til torsdag d. 11. august.
Skovbakken, Give (ovk 154). Fra tirsdag d. 9. august til torsdag d. 11. august.
Mølvangvej, Mølvang (ovk 188). Fra fredag d. 12. august til lørdag d. 13. august.

Uge 33:
•
•
•
•
•
•
•
•

Porshusvej, Farre (ovk 164). Fra søndag d. 14. august til mandag d. 15. august.
Gammel Viborgvej, Mølvang (ovk 189). Fra søndag d. 14. august til mandag d. 15. august.
Ågade, Farre (ovk 167). Fra mandag d. 15. august til tirsdag d. 16. august.
Fårupvej, Jelling (ovk 194). Fra mandag d. 15. august til onsdag d. 17. august.
Smidstrupvej, Farre (ovk 168). Fra tirsdag d. 16. august til onsdag d. 17. august.
Vejlevej, Jelling (ovk 197). Fra tirsdag d. 16. august til onsdag d. 17. august.
Lerbæk Møllevej, Grejs (ovk 202). Fra onsdag d. 17. august til fredag d. 19. august.
Gammel Hornstrupvej, Grejs (ovk 207). Fra onsdag d. 17. august til fredag d. 19. august.
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