Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

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

21.04.2022

Banedanmark fornyer sporene på Struer Station
Banedanmark fornyer spor og sporskifter på og omkring Struer Station, da de er nedslidte.
Fornyelsen vil forbedre forholdende for togtrafikken på stationen, da det nedsætter antallet af fejl
på skinner og sporskifter, som kan medføre forsinkelser og uregelmæssigheder. Samtidig med
sporfornyelsen på stationen, renoverer vi også broen, som fører banen over Bredgade .
Vores arbejde
Vi arbejder på og omkring Struer Station fra midten af april, hvor vi begynder med at etablere
byggepladser, og frem til november 2022.
Vi skal blandt andet:
•
•
•
•
•
•

Udskifte skinner og sveller på ca. 1700 meter spor
Bygge ny sporkasse, dvs. underlaget til skinner og sveller
Udskifte skærverne under sporet
Udskifte 18 sporskifter
Nedlægge 17 sporskifter
Omisolerer brodækket og renoverer broens facader

Vi udfører hovedsageligt sporarbejdet i dag- og aftentimerne fra kl. 6.00 til 22.00, men i perioder er
vi nødsaget til at arbejde i nattetimerne. Det gælder bl.a i perioden, mens stationen er spærret fra
den 8. juli til 2. august 2022.
Togtrafikken
Struer Station vil være lukket for togtrafik til og fra stationen i dele af perioden:
•
•
•

1. maj til 8. august 2022 – vestlig ende/mod nord/mod Thisted
8. juli til 8. august 2022 – hele stationen
8. august til 26. september - mod Thisted

Når banen er spærret for tog, vil der i stedet være togbusser. Tjek derfor altid rejseplanen.dk, når du
planlægger en rejse.
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 gennemfører arbejdet i forskellige etaper, hvor vi tilstræber færrest mulige gener for
omgivelserne. Som nabo til arbejdet ved Struer Station kan du forvente støj fra arbejdet i form af de
gravemaskiner og det håndværktøj, som vi benytter. Der vil desuden være forøget tung trafik i
området i dagtimerne. I perioder vil der være natarbejde, men det mest støjende arbejde tilstræbes
udført i dagtimerne mellem kl. 6.00 og 22.00.
Banedanmark beklager eventuelle gener, som vores arbejde måtte have for jer.
Yderligere information og kontakt
Banedanmark forsøger så vidt muligt at mindske generne for både naboer og trafikanter og
informerer løbende om anlægsarbejdet via breve og sms.
Har du brug for at komme i kontakt med os, er du velkommen til at kontakte os på:
-

Mail: StruerStation@bane.dk
Vagttelefon: 4177 5901

Med venlig hilsen
Hanne E. Svendsen
Projektchef
Banedanmark
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