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Nedlæggelse af broen ved Hobrovej 995 
Banedanmark er i gang med de forberedende arbejder til elektrificeringen af jernbanen 
mellem Aarhus og Aalborg. Det betyder blandt andet, at 55 broer på den 148 km lange 
strækning skal bygges om, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Når 
banen om få år er klar til eltog, giver det mulighed for en mere stabil drift, ligesom togrejsen 
bliver endnu mere miljørigtig. 

Vores arbejde 
For at gøre plads til køreledningerne over sporerne er det nødvendigt at fjerne den 
eksisterende bro ved Hobrovej 995. Den 11. juli vil broen derfor blive spærret, da de 
forberedende arbejder starter her. Selve nedlæggelsen af broen udføres fra 12. til 15. august. 
Oprydningsarbejdet forventes færdiggjort den 29. august. 

Hvad betyder det for dig? 
Der bliver ikke opført en ny bro på stedet. Der er i stedet lavet en erstatningsvej for de 
berørte brugere. 

Støj og natarbejde 
Selvom vi gør vores bedste for at undgå gener for omgivelserne, må du som nabo til 
arbejdet forvente støj fra arbejdet og de maskiner, vi benytter. Der vil desuden være forøget 
tung trafik i området.  

I perioden 12.-15. august, hvor broen nedrives, vil der også blive arbejdet om natten.  

Banedanmark beklager de mulige gener, som støj, støv og øget trafik måtte skabe for dig og 
din familie. 

Yderligere information og kontakt 
Du kan læse mere om vores baneprojekter på banedanmark.dk. Skulle du få brug for at 
komme i kontakt med os, er du velkommen til at kontakte os på: 

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

Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. 
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Mens vi arbejder, kører der færre tog i aften- og nattetimerne. Vi anbefaler, at du orienterer 
dig på www.rejseplanen.dk, hvis du skal ud at køre med tog. 

 
Venlig hilsen 
 
Trine Melin 
 
Assisterende projektleder 
Banedanmark 
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