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Referat af orienteringsmøde om Østerbrogade-projektet (BP2.2) i Vejle 

Dato: 08.12.2022, kl. 15.00 

Sted: Byggepladsen, Krogen 2, Vejle 

Deltagere fra projektet: 

Jørn H. Jacobsen                          Anlægschef Banedanmark 

Finn Hansen                                 Projektleder Banedanmark 

Kristian Larsen                             Projektleder    Aarsleffrail 

Gitte Fuhr Thomsen                   Projektleder Vejle kommune 

Christian Sellebjerg                    Trafikal projektleder Vejle kommune 

 

Der var mødt ca. 20 beboere – beboere var indkaldt via e-post i en radius af ca 200 m omkring 

Østerbrogadebroen. 

• Det blev bemærket fra boligforeningen Østerbo at de ikke var indkaldt – Banedanmark 
bemærker at Østerbo´s afdelinger indenfor en radius af 200m er indkaldt – dog er 
det  korrekt at boligforeningens hovedkontor ikke var indkaldt da denne ligger mere end 
200m fra byggepladsen – Ved kommende orienteringsmøder sørger Banedanmark for at 
hovedkontoret også bliver indkaldt. 
 

• Anlægschef Jørn H. Jacobsen orienterede kort om projektet og baggrunden. 
 

• Banedanmark er i disse år i fuld gang med at elektrificere jernbanen, så den er klar til 
fremtidens klimavenlige eltog. I den forbindelse er der en række forberedende arbejder, der 
skal laves, såsom broarbejde, hvor broer hæves/erstattes af nye højere broer, så der bliver 
plads til det kommende kørestrømsanlæg. 

 

• Der skal etableres en ny højere bro samme sted som den eksisterende bro på Østerbrogade. 
Eksisterende bro nedrives og genopbygges i 2 faser som strækker sig over perioden 
december 2022 til december 2024 – den nye bro kommer til at indeholde 4 vejspor og vil 
blive ca 1,2m højere end eksisterende Østerbrogade bro. 
 

• Den østlige del af Østerbogadebroen nedrives i perioden 01.05.2023 – 08.05.2023. Man kan 
læse mere om projektarbejdet og se oversigt over forventet nat-, weekend- og døgnarbejde 
i det tidligere udsendte orienteringsbrev til naboerne, som er lagt på bane.dk her 
 

• Banedanmark har i vores entreprenørudbud sikret, at de mest støjende arbejder (ramning af 
spuns samt nedrivning af bro)  er lagt i dag- og aftentimerne 07.00 – 22.00. 
 

Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. 

 

http://www.banedanmark.dk/
http://borger.dk/
http://virk.dk/
https://www.bane.dk/Borger/Baneprojekter/Elektrificeringsprogrammet/Straekninger-vi-elektrificerer/Elektrificering-_-Fredericia_Aarhus/Broer/OEsterbrogade
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• Forud for arbejdet er der foretaget fotoregistrering på udvalgte ejendomme omkring broen. 
Det har til formål at dokumentere, om ejendommen mod forventning påføres skader af 
vores arbejde ved på forhånd at registrere allerede eksisterende revner i ydermurene og 
eventuelle eksisterende sætningsskader. Derudover vil udvalgte ejendomme, typisk inden 
for 50 meter til anlægsarbejdet, også fået opsat en vibrationsmåler der skal overvåge at 
vibrationerne fra anlægsarbejdet ikke overstiger grænseværdier for bygningsskadelige 
vibrationer fastsat af Miljøstyrelsens vejledning på området. 
 

• Arbejdernes Hovedtidsplan for 2022 og 2023, samt sporspærringsoversigt bliver tilgængelig 
via Banedanmarks hjemmeside 
 

• Det blev aftalt at eventuelle vejspærring af Skyttehusvej meddeles beboerne pr. e-post ca 14 
dage inden vejen spærres. 
 

• Referatet af mødet uploades på Banedanmarks og Vejle kommunes hjemmeside sammen 
med en oversigtstegning. 
 

• Arbejderne kan følges på: 
 

o Østerbrogade broarbejde og vejudvidelse - Vejle Kommune 
o Østerbrogade | Banedanmark 

 

 

 

http://www.banedanmark.dk/
http://borger.dk/
http://virk.dk/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vejle.dk%2Fborger%2Fmit-liv%2Ftrafik-og-parkering%2Fmobilitetsplan-2018-2030%2Foesterbrogade-broarbejde-og-vejudvidelse%2F&data=05%7C01%7CJSLR%40BANE.dk%7C461780eb1a614fd14a5808dadd00515a%7C2e91ef123cbc456a8637b8d139d5d3a7%7C0%7C0%7C638065290976244337%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eGSnmN%2F7TPmdmYsqTqbiQ7QjWikBniRuxv2TFyLpo4s%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bane.dk%2FBorger%2FBaneprojekter%2FElektrificeringsprogrammet%2FStraekninger-vi-elektrificerer%2FElektrificering-_-Fredericia_Aarhus%2FBroer%2FOEsterbrogade&data=05%7C01%7CJSLR%40BANE.dk%7C461780eb1a614fd14a5808dadd00515a%7C2e91ef123cbc456a8637b8d139d5d3a7%7C0%7C0%7C638065290976244337%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O0NqJFKM9OKnSxGG%2BPkPdXKEVblyFBVAWxexdVUaaas%3D&reserved=0

