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Mød os til orientering om kommende anlægsarbejde ved Toftumvej-broen
Banedanmark og Vejle Kommune skal i 2022 og 2023 gennemføre en række anlægsarbejder omkring
jernbanen i jeres lokalområde.
Vejle Kommune og Banedanmark vil gerne forud for arbejdet have lejlighed til at præsentere jer for
disse arbejder.
Vi inviterer derfor alle interesserede til at komme og høre om de kommende anlægsarbejder ved
Toftumvej-broen:
•

Den 22.11.2021 kl. 14.00 ved Toftumvej 11, 7080 Børkop.

Mødet vil foregå i ejendommens garage/udhus, så husk at tage varmt tøj på. På mødet vil både Vejle
Kommune og Banedanmark være til stede og præsentere de projekter og anlægsarbejder, der skal
gennemføres i lokalområdet i 2022 og 2023. Arbejderne omfatter overordnet:
•

•

•

•

Banedanmark gennemfører forberedende arbejder forud for elektrificering herunder
ekspropriation til forlægning/etablering af ny bro og vejanlæg for Toftumvej samt nedrive
eksisterende jernbanebro for Toftumvej.
Arbejdet er planlagt til at foregå i perioden: Februar 2022 – februar 2024
Vejle Kommune eksproprierer til og etablerer cykelsti i tilknytning til vejanlæg for ny bro
over jernbanen for Toftumvej.
Arbejdet er planlagt til at foregå i perioden: Efterår 2022 – 1. halvår 2023
Banedanmarks elektrificering af jernbanen omfattende opsætning af master og
køreledningsanlæg m.v er planlagt til at foregå i perioden: Primo 2022 – ultimo 2022 og igen
ultimo 2023 – primo 2024
Banedanmark eksproprierer til og sporfornyer jernbanestrækningen Fredericia – Vejle.
Ekspropriation omhandler projektets behov for midlertidige arbejdsarealer, som er
nødvendige for at kunne gennemføre den nødvendige fornyelse/vedligeholdelse af
jernbanestrækningen.
Arbejdet er planlagt til at foregå medio 2023 – ultimo 2023

Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores

persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du

bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk.

•

Banedanmark etablerer/nedgraver fiberanlæg (FTN) langs jernabnen til overførsel af
signaler/data. Dette arbejde er planlagt til at foregå i perioden: Primo 2022 – ultimo 2022

Du vil på mødet d. 22.11.2021 få mulighed for at hilse på repræsentanter fra projekterne og få
nærmere oplysninger om ovenstående projekter, og hvad arbejderne omfatter.
Vel mødt.
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