Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

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

24.03.2022

Mød os til status og orienteringsmøde om anlægsarbejdet i Laurbjerg
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 Bidstrupvej bliver overkørslen erstattet af en bro over banen ca. 20 meter vest for
overkørslen.
Vores arbejde i Laurbjerg
I april 2022 udfører vi støjende arbejder i nedenstående perioder. Arbejderne udføres, når der er
spærret for tog på banen.
1. - 4. april
Fredag d. 1.4.2022 kl. 22 –
lørdag d. 2.4.2022 kl. 22

Ramning af pæle tæt på jernbanen.

Søndag d. 3.4.2022 kl. 07-22

Hvis der mod forventning sker maskinnedbrud, eller der er
massive hindringer i undergrunden vil der også være ramning af
pæle i tidsrummet lørdag d. 2.4.2022 kl. 22 – søndag d. 3.4.2022
kl. 07. Der varsles med SMS hvis det er nødvendigt at udnytte
dette tidsrum.

8.- 19. april (henover påsken)

Der udføres almindelige arbejder i hele perioden i døgndrift.

Lørdag den 9. april 2022 til
lørdag den 16. april 2022,
dagligt mellem kl. 07 og 22

Der nedvibreres spuns til frontvægge på begge sider af sporet.

Søndag den 10. april 2022 til
mandag den 11. april 2022,
dagligt mellem kl. 07 og 22

Der rammes bropæle ned (inden for spunsen).
Hvis der mod forventning sker maskinnedbrud, eller der er
massive hindringer i undergrunden, udvides arbejdsperioden til
den 17. og 18. april og om nødvendigt også til natperioden kl.
22.00 til 07.00 i mindre omfang. Der varsles med SMS hvis det er
nødvendigt at udnytte dette tidsrum.

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.

Kom og mød os ved Laurbjerg byggeplads og hør mere om arbejdet
Banedanmark indbyder alle interesserede til at komme og høre om status på anlægsarbejdet i
Laurbjerg.
•

Mød os den 30.03.2022 klokken 16.00 ved byggepladsen

Kl. 16 vil der være en kort præsentation af projektet og de arbejder der skal udføres den kommende
tid. Det vil være muligt at stille spørgsmål under og efter præsentationen.
Yderligere information og kontakt
Banedanmark informerer løbende om anlægsarbejdet via breve og på hjemmesiden.
Har du brug for at komme i kontakt med os, er du velkommen til at kontakte os på:
- Mail: Aarhus-Langaa@bane.dk
- Vagttelefon
Med venlig hilsen
Ditte Holst Nielsen
Projektleder
Banedanmark
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