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Ny bane til Aalborg Lufthavn

Informationsmøde 
4. februar 2020



2

Program

– Præsentation af projektet Ny bane til Aalborg Lufthavn med 

fokus på arbejderne i 2020 (kl. 17.00 - 17.30)

– Emne cafeer med mulighed for spørgsmål (kl. 17.30 – 19.00)

o Anlægsteknik, arbejdspladser og tidsplan 

o Miljø, støv, støj og vibrationer  

o Ekspropriation

o Midlertidig gangbro Lindholm Station 

Ny bane til Aalborg Lufthavn
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3 projekter, der udføres samtidigt i 2019 og 2020 

• Ny bane Lindholm station – Aalborg 
Lufthavn

o 3 km ny bane
o Ny station ved lufthavnen
o Nyt klargøringscenter
o 2 nye broer

• Sporsænkning under Viaduktvej som 
forberedelse til elektrificering af jernbanen

• Dobbeltspor nord for Lindholm st. -
Søndergårdsvej

• Afledte arbejder: Midlertidig gangbro på 
Lindholm st.
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Det har vi udført i 2019

✓ Etablering af skurby ved Aalborg Lufthavn

✓ Omlægning af kabler og ledninger

✓ Etablering af interimsvej ved Thistedvej og omlægning af trafikken

✓ Etablering af midlertidige adgangsveje ved haveselskabet Voerbjerglund

✓ Ramning af pæle ved broerne ved Thistedvej og Lindholm Å

✓ Omlægning af Lindholm Å

✓ Etablering af bro over Lindholm Å

✓ Etablering af betondæk til den nye bane på strækningen mellem Lindholm Å og 

Thistedvej

✓ Blødbundsudskiftning langs Thistedvej

✓ Opbygning af den nye vejbro ved Thistedvej

✓ Omlægning af trafikken fra interimsvejen tilbage til Thistedvej

✓ Påbegyndt etablering af perron og forplads ved Aalborg Lufthavn
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Det skal vi udføre i 2020

• Etablering af skurby ved Lindholm st.

• Etablering af perron og forplads ved Aalborg Lufthavn

• Udgravning og udskiftning af blødbund

• Udgravning til sporsænkning ved Viaduktvej

• Forstærkning af broen ved Viaduktvej

• Udgravning til, og opbygning af sporkasse med stabilgrus

• Udlægning af skærver i sporkassen

• Udlægning af sveller og skinner

• Sporjustering 

• Etablering af signalsystem

• Diverse afsluttende arbejder
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Tidsplan 2020

• Anlægsarbejderne foregår  jan. – okt. 2020

• Afsluttende arbejder  nov. – dec. 2020 

• Ekspropriationer gennemføres i uge 11, 2020

• Intensive perioder med arbejde i døgndrift langs eksisterende spor:

Påske: 01.04 – 14.04.2020

Pinse: 22.05 – 02.06.2020

Sommer: 01.07 – 21.09.2020
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Ny bane til Aalborg Lufthavn

Oversigtsfoto
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Dobbeltspor fra Lindholm Station til Lindholm Kirkegård

Projektgennemgang
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Dobbeltspor fra Lindholm Kirkegård til Søndergårdsvej

Projektgennemgang
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Afgreningen mod lufthavnen

Projektgennemgang



11

– Nuværende overgang afspærres

– Midlertidig gangbro opsættes

– Permanent løsning afventer 

politisk beslutning

Lindholm station, midlertidig gangbro

Projektgennemgang



12

Udskiftning af blødbund mellem Viaduktvej og Lindholm Kirke 
Ca. 65.000 m³ jord skal håndteres, svarende til i alt ca. 3.800 
lastbilkørsler eller ca. 100 lastbilkørsler pr. døgn

Jordarbejder

– Formål: Stabilitet og sikkerhed

– Jord 1-2 m under terræn graves op, erstattes af sand

– Indebærer arbejde med gravemaskiner og gummigeder samt 
kørsel med lastbiler/dumpere for at flytte jord
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– Stabilgrus og skærver

– Sveller 

– Skinner

Opbygning af sporet
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Lægning af sveller og skinner
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Forventede påvirkninger

– Trafikale omlægninger

– Periodevis aften- og natarbejder

– Støj og vibrationer fra arbejdet

– Støj fra byggepladsen

– Støv fra arbejdet

– Lysindfald fra arbejdskøretøjer og 

byggepladser



16

Støj

Støjudbredelseskort
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Trafikale forhold

– Viaduktvej spærret for biltrafik ca. 22 dage i juli/august

– Ændring af køreplaner tog, bus m.m.

– Togbusser, tjek rejseplanen

– Entreprenørens kørsel til og fra arbejdspladser
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Arbejdspladser og adgangsveje
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Arbejdspladser og adgangsveje

– Tegning (fra Rambøll) indsættes her



20

Kommunikation

– Hjemmeside - bane.dk

– tilmelding til nyhedsbrev

– Nabobreve

– SMS-varslinger

– Nyheder på hjemmeside

– Pressemeddelelser

Sådan kommunikerer vi
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Kommunikation 

Skriv til os

Aalborglufthavn@bane.dk

Ring til vores vagttelefon

41 77 59 01

Sådan kan du komme i kontakt med os

mailto:Aalborglufthavn@bane.dk

