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Banedanmark udfører støjende arbejder i starten af juni 

Banedanmark skal i forbindelse med hastighedsopgraderingen af strækningen mellem Aarhus og 

Langå erstatte overkørslen på Bidstrupvej med en bro over jernbanen. Et broanlæg er nødvendigt af 

sikkerhedsmæssige årsager, når hastigheden på strækningen sættes op. Vi skal snart lave yderligere 

forundersøgelser. 

Hvad skal vi lave? 

Som et led i forundersøgelserne forud for de nye broanlæg i Laurbjerg og Lerbjerg udførte 

Banedanmark prøveramninger i uge 16 og 17. De foreløbige resultater viser, at jordforholdene ikke 

er ensartede nok, så vi bliver nødt til at foretage yderligere prøveramninger. Det sker i uge 23. Der er 

er tale om én pæl i Laurbjerg og syv pæle i Lerbjerg. 

Vi forventer aktiviteter i hverdagene mellem kl. 7:00 og 18:00, og vi tilstræber, at de mest støjende 

arbejder foregår i tidsrummet mellem kl. 8:00 og 16:00. 

De ekstra prøveramninger foregår i uge 23 - i starten af juni. Ca. 14 dage senere kommer vi tilbage 

og foretager målinger i de to rammeområder i Laurbjerg og Lerbjerg. 

Vi beklager de gener, arbejdet vil have for dig, og håber på din forståelse i perioder med ekstra støj. 

Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne. 

Lovgrundlag 

Banedanmark varsler forundersøgelserne efter Jernbanelovens § 38 (lov nr. 686 af 27. maj 2015). Vi 

vil bede om, at du underretter eventuelle brugere af din ejendom om forundersøgelserne. 

Næste fase 

l efteråret vil vi komme tilbage med mere information om projektet.  

På vores hjemmeside https://www.bane.dk/Borger/Baneprojekter/Hastighedsopgradering-og-

sporfornyelse-Aarhus_Langaa kan du læse mere om anlægsarbejdet. Du er også velkommen til at 

kontakte Banedanmark på Aarhus-langaa@bane.dk, hvis du har spørgsmål til arbejdet med 

jernbanen.  

Med venlig hilsen 

Ditte Holst Nielsen, projekteringsleder 

Banedanmark 

Vi gør opmærksom på, at ved henvendelser gemmes dine data. Du kan læse mere om Banedanmarks persondatapolitik her: 

www.banedanmark.dk/persondatapolitik.  
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