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Forberedende arbejder til elektrificering – udskiftning af broen på Skanderborgvej
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 til fremtidens eltog. Når banen
om få år er klar til eltog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togene
blever mere lydsvage og rejsen bliver endnu mere miljørigtig.
Vores arbejde
Den eksisterende bro på Skanderborgvej skal rives ned og erstattes med en ny bro i forbindelse med
den kommende elektrificering. Broen forhøjes og opføres samme sted som den eksisterende bro og
udføres i beton. Broen forventes at kunne åbne den 10. januar 2023.
Tidsplan
Vi er begyndt på vores arbejde ved broen i januar, hvor vi forbereder byggeplads. Frem til marts
arbejdes der med at omlægge ledninger, miljøsanere og gøre klart til at bryde broen i marts. Vi
arbejder som udgangspunkt i dagtimerne. Fra juni nedrammes spuns (jernvægge), fundamenterne
fjernes og betonstøbningerne udføres. Over sommeren etableres brodækket på den nye bro.
Nedbrydningen af broen og spunsarbejdet over sommeren vil være særligt støjende. I løbet af
efteråret fjernes støbestillads og der gennemføres afsluttende arbejder langs sporet frem til
december. I december 2022 - januar 2023 gennemføres de afsluttende vejarbejder.
Vi beklager eventuelle gener arbejdet kan betyde for dig og din familie, men som nabo til banen må I
desværre forvente, at vi i perioder arbejder i weekender og nætter for at forstyrre togtrafikken
mindst muligt. De nætter, vi arbejder, spærres der typisk for almindelig togtrafik på strækningen i
tidsrummet kl. 22 om aftenen til kl 04 om morgenen og i weekender hvor vi arbejder, spærres der
tilsvarende typisk i tidsrummet fredag aften kl. 22 til mandag morgen kl. 04. I skemaet herunder kan
du se, hvornår der er nat- og weekendarbejder:
Natarbejder og weekendarbejder
Fredag 25.03.22 – søndag 27.03.22:
Weekendspærring

Nedbrydning af bro.
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Fredag 08.04.22 – mandag 11.04.22:
Weekendspærring
Mandag 27.06.22 – onsdag 06.07.22:
Ni natspærringer
Onsdag 06.07.22 – mandag 31.10.22:
Mandag 31.10.22 – onsdag 16.11.22:
Ni natspærringer
Fredag 02.12.22 – lørdag 03.12.22: En
natspærring

Nedramning af interimsvæg, fjernelse af fundamenter,
optagning af spor og reetabling af spor.
Opsætning af støbestillads.
Form- og armeringsarbejder, betonstøbning af nyt
brodæk og hærdeperiode .
Støbestillads og stilladstårne fjernes samt afsluttende
arbejde langs spor.
Afsluttende arbejder langs spor inkl. rørlægning af grøft.

Herudover vil der fra april til juni blive arbejdet på stedet, mens strækningen er i drift i dagtimerne.
Her bliver der bl.a. arbejdet med støbning af fundamenter og vægge.
Gener under arbejdet og omkørsel
Vi gennemfører arbejdet i forskellige etaper, hvor vi tilstræber færrest mulige gener for
omgivelserne. Gener kan dog ikke undgås. På grund af arbejdet med broen bliver også nødvendigt
med omkørsel af trafikken på op til ca. 1,8 km. Den konkrete omkørsel vil blive vist på skilte ved
afspærringen. Se evt. Hjemmeside for Skanderborgvej
Som nabo til arbejdet må du forvente støj fra arbejdet og de maskiner, vi bruger. Der vil desuden
være forøget tung trafik i området. Banedanmark beklager eventuelle gener for dig og din familie.
Yderligere information og kontakt
Banedanmark informerer løbende om anlægsarbejdet via breve og på vores hjemmeside. Læs mere
om elektrificeringen af jernbanen på banedanmark.dk.
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 benytter toget, anbefaler vi, at du orienterer dig på rejseplanen.dk.

Med venlig hilsen
Jørn H. Jacobsen
Projektchef
Banedanmark
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