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Banedanmark rammer pæle i jorden
I 2022 fornyer Banedanmark sporene mellem Århus og Langå, og samtidig bliver banen gjort klar til,
at togene kan køre med højere hastighed. Vi skal derfor nedlægge jernbaneoverkørsler, der er på
strækningen. Ved Lyngåvej bliver overkørslen erstattet af en bro over banen ca. 80 meter vest for
overkørslen.
Vores arbejde
Efter etablering af vores byggeplads, som vi beskrev i vores seneste nabobrev, er vi begyndt at
ramme pæle i jorden ved den kommende bro.
I perioden fra den 27. maj til 4. juni bliver det nødvendigt at ramme pæle i jorden om natten. Det
skyldes, at vi er nødsaget til at ramme ca. 16 pæle på sydsiden af banen i jorden, når sporet er
spærret for tog af hensyn til sikkerheden for togdriften. I perioden, hvor vi rammer om natten, bliver
der ikke rammet om dagen.
De nætter, i perioden med natteramning, hvor der rammes om natten, udsender Banedanmark en
SMS, som fortæller at der rammes den kommende nat.
Det forventes ikke, at Banedanmarks entreprenør rammer pæle i ugerne 29, 30 og 31, grundet
sommerferie
Gener
Der er tale om et stort og tungt arbejde, som desværre ikke kan udføres uden gener for naboer til
arbejdet. Vi beklager de gener, som naboer og trafikanter i området oplever.
Yderligere kontakt og information
Vi orienterer jer løbende om arbejdet i breve, og når Corona-situationen tillader det, vil vi også
invitere jer på besøg på byggepladsen.
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, kan du kontakte os på:
-

A0052bro@bane.dk

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.

-
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