
   
 

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

 
 

  

 

 Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 

«Adressat» 
«VEJNAVN» «HUSNR» «HUSNR_ALF» «ETAGE_DOOR» 
«POSTNR» «POSTDIST»  
 

 
22.04.2021 

 

 
Støjende arbejde i forbindelse med Banedanmarks anlæg af den nye bro over jernbanen ved 
Poppelvænget 

Banedanmarks entreprenører er godt i gang arbejdet med opførsel af den nye bro ved 
Poppelvænget. Den gamle bro er fjernet, og nu starter byggeriet af den nye bro.  

Hvad skal vi lave 
Broen ved Poppelvænget består af spunsjern og betonpæle, som sættes lodret i jorden for at bære 
et betonelement-dæk. Arbejdet med at placere spunsjern og pæle er et støjende arbejde. Spunsjern 
og pæle skal rammes ned i jorden med en maskine.  

De støjende arbejder med spunsjern og pæle udføres d. 23. april til d. 3. maj.   

Arbejderne udføres som udgangspunkt i dagtimerne, men vi kan ikke udelukke, at det bliver 
nødvendigt at arbejde om natten også.  

Gener under arbejdet 
Der er tale om et stort og tungt arbejde, som desværre ikke kan gennemføres uden gener for 
omkringboende og trafikanter i området. Især de ovenstående arbejder vil være støjende, mens det 
øvrige arbejde finder sted som mindre støjende dagarbejde. 

I den udstrækning jordbundsforholdene tillader det, vil vi vibrere elementerne ned i jorden, hvilket 
er den mindst støjende metode.  

Banedanmark beklager generne for jer og lover at gøre, hvad vi kan for at minimere dem. 
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Yderligere information og kontakt  
Banedanmark informerer løbende om anlægsarbejdet via breve og på banedanmark.dk. 

Har du brug for at komme i kontakt med os, er du velkommen til at kontakte os på: 

- Mail Aarhus-Lindholm@bane.dk  
- Vagttelefon 7021 1478 

 
Med venlig hilsen 
  
Bent Jensen 
Byggeleder 
Banedanmark 
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