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Forberedende arbejder til elektrificering på Hattingvej. 
Orientering om ændrede udførselsplaner. 

Ændring i tidsplanen 

Banedanmark har tidligere informeret om, at projektets slutdato skulle forekomme i juni måned. 

Denne dato ændres nu til oktober 2021. 

Ændringen skyldes, at vi stødt på ukendte ledninger i udgravningen. Dette har medført, at de 

oprindelige sporspærringer ikke kunne overholdes. Projektet har derfor fået tildelt nye 

sporspærringer. De ny sporspærringer har medført, at der er sket en ændring i udførelsen. 

Vi beklager de gener og ulejlighed, den ændrede plan måtte medføre.    

Gener under arbejdet 

Vi tilstræber færrest mulige gener for omgivelserne. Men det bliver nødvendigt med omkørsel af 

biltrafikken i en længere periode. Den konkrete periode vil fremgå af de nye omvejsskilte og 

skilteplaner.  

Som nabo til arbejdet skal du 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 

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 skal benytte toget, anbefaler vi, at du orienterer dig på rejseplanen.dk. 
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Læs mere om anlægsarbejdet på banedanmark.dk. Du kan tilmelde dig vores nyhedsservice og 

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

 

Med venlig hilsen 

Jørn Halkjær Jacobsen 

Projektchef 

Banedanmark 
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