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Forberedende arbejder til elektrificering af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus 
– Orientering om status for broen ved Markvangen 

Banedanmark vil gerne orientere dig om status og kommende arbejder ved broen ved Markvangen. 

Den nye bro er desværre blevet forsinket på grund af uforudsete forhold. Broen forventes færdig i 
juni 2022 og ikke i marts i år.  

Nedrivningen af den gamle bro er gennemført og der er lavet jernvægge i jorden til den nye bro. 
Støbningen af den nye betonbro forventes igangsat medio marts 2022. Afhængig af vejret kan 
arbejderne blive forskudt til ultimo marts 2022. Støbningen af betonbroen forudsætter nemlig, at 
det ikke er frostvejr 

Tidsplan  
I løbet af marts vil Banedanmark gennemføre mindre støjende arbejder om natten. Det vil ske, mens 
der er spærret for almindelig togtrafik på sporene i perioderne 13. – 18. marts, 20. – 25. marts og 27. 
marts – 1. april i år.  

Gener under arbejdet 
Vi gennemfører arbejdet i forskellige etaper, hvor vi tilstræber færrest mulige gener for 
omgivelserne. Men det bliver desværre fortsat nødvendigt med omvejskørsel af biltrafikken på ca. 
2,6 km i perioder frem til broen åbner. Den konkrete periode vil fremgå af omvejsskilte. 

Som nabo til arbejdet, må du også fortsat forvente støj fra arbejdet og de maskiner vi benytter. Der 
vil desuden være forøget tung trafik i området. Banedanmark beklager eventuelle gener for jer.  

Yderligere information og kontakt 
 Hvis du har brug for at komme i kontakt med os, er du altid velkommen til at kontakte os på: 

- Mail: Fredericia-Aarhus@bane.dk 
- Telefon: 7020 6316 

Hvis du skal benytte toget, anbefaler vi, at du orienterer dig på rejseplanen.dk. 
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Læs mere om anlægsarbejdet på banedanmark.dk.   
 
Med venlig hilsen 
 
Jørn Halkjær Jacobsen 
Projektleder 
Banedanmark 
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