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Forberedende arbejder til elektrificering på Lynghøjvej 

Banedanmark er gået 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. Når banen om få år er klar til el-

tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere 

miljørigtig. 

 

Vores arbejde 

For at gøre plads til det kommende kørestrømsanlæg skal vi forhøje den eksisterende bro med ca. 36 

cm. Arbejdet udføres som en såkaldt brohævning, hvor broens søjler skæres over og brodækket 

hæves, herefter ud støbes ved søjlerne. Eksisterende skrånings- og vejanlæg justeres tilsvarende.  

Vores entreprenør, Jorton, går nu i gang med at etablere arbejdspladser med skurvogne samt plads 

til deres materiel og grej. Du kan i vedlagte tegning se, hvilke arealer, der benyttes som 

byggepladser. Derefter går de i gang med selve arbejdet ved broen. 

Vi forventer at være færdige med anlægsarbejder for broen ultimo november 2021. 

Arbejdstid: 

Arbejdet vil primært finde sted i dagtimerne, men vi vil i perioder arbejde i døgndrift, når vi udfører 

det arbejde, som ikke kan finde sted, mens der kører tog, det drejer sig på nuværende tidspunkt om: 

Weekendarbejder 

- 11.-14. juni 

- 9.-12. juli 

- 16.-19. juli 

- 13.- 16. august 
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Døgnarbejde 

- 26.-30. juni 

 

Natarbejde 

- 14.-26. juni. 

Støj 

Vores arbejde kan i perioder være støjende for dig som nabo. Især i de perioder, hvor vi arbejder i 

døgndrift, vil der være støj fra arbejdet, desværre også på skæve tidspunkter. Vi beklager de gener 

det må have for dig og din familie. 

Trafik 

Lynghøjvej vil omkring broen over jernbanen være spærret for gennemkørsel i anlægsperioden. Den 

konkrete periode vil fremgå af omvejsskilte og skilteplanerne.  

Der forventes på nuværende tidspunkt at blive omkørsel via Niels Bohrs Vej, Randersvej samt Stilling 

Byvej. Fodgængere kan i anlægsperioden komme over broen på nær nogle få dage. Information om 

de pågældende dage vil fremgå ved broen inden lukning.  

Yderligere information og kontakt 

Banedanmark forsøger så vidt muligt at mindske generne for både naboer og trafikanter, og 

informerer løbende om anlægsarbejdet via breve og hjemmeside.  

Skulle du have 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. 

Læs mere om anlægsarbejdet i øvrigt på banedanmark.dk. hvor du kan tilmelde dig vores 

nyhedsservice og løbende modtage mail, når der er noget nyt om projekterne. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jørn Halkjær Jacobsen 

Projektleder 

Banedanmark 
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Oversigter over arbejdspladsarealer 
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