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Banedanmark udfører broarbejde ved Stenstrupvej forud for elektrificering af 
banen  
Banedanmark er i gang med de forberedende arbejder til elektrificeringen af jernbanen mellem 
Aarhus, Aalborg og Aalborg Lufthavn. Det betyder blandt andet at ca. 50 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 kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen 
bliver endnu mere miljørigtig.  
  
Vores arbejde  
Den eksisterende bro, der fører Stenstrupvej over banen, er for lav til det kommende 
kørestrømsanlæg. Broen skal derfor hæves, og der skal udføres nye kantbjælker. Rækværkerne på 
broen udskiftes med broautoværn. 
  
Tidsplan   
Arbejdet ved Stenstrupvej er så småt begyndt februar 2022 med etablering af byggeplads og opstart 
af de forberedende arbejder herunder udgravning og forberedelse til hævning af brodækket. Fra den 
3.-7. juni rives en del af de gamle søjler og endevægge ned og brodækket hæves. 
 
Stenstrupvej blev lukket den 23. februar og forventes åbnet igen i november 2022. Det er 
nødvendigt med omkørsel af trafikken i hele anlægsperioden. Omkørselsvejen vil være skiltet og er 
op til fire kilometer lang. Omkørselsvejen kan også ses på Banedanmarks hjemmeside. 
 
Nat- og døgnarbejder 
21.03 - 25.03.22: Opsætning af tæt skærm. Natarbejde 
27.03 - 28.03.22: Opsætning af tæt skærm. Natarbejde 
08.04 - 12.08.22: Løfte tårne på plads. Natarbejde 
03.06 - 07.06.22: Sprængning af søjler, hævning af brodækket. Døgnarbejde 
ultimo juli: Fjernelse af tårne. Natarbejde 
Medio august 22: Etablering af kantbjælkestilladser, skæring af kantbjælker, fjernelse af tårne. 
Natarbejde 
Medio oktober 22: Nedtagning af kantbjælkestilladser. Natarbejde 
November: Broen åbner for vejtrafik 
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Gener under arbejdet  
Vi gennemfører arbejdet i forskellige etaper, hvor vi tilstræber færrest mulige gener for 
omgivelserne. Gener kan dog ikke undgås. Som nabo til arbejdet skal du forvente støj fra arbejdet og 
de maskiner, vi benytter. Der vil desuden være forøget tung trafik i området.  
Banedanmark beklager eventuelle gener dette måtte have for jer.   
  
Yderligere information og kontakt  
Banedanmark forsøger så vidt muligt at mindske generne for både naboer og trafikanter og 
informerer løbende om anlægsarbejdet via breve og hjemmeside.  
  
Har du brug for at komme i kontakt med os, er du velkommen til at kontakte os på:  

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

Du kan læse mere om anlægsarbejdet på banedanmark.dk.  
  
Med venlig hilsen  
  
Martin B. Friis  
Projektleder   
Banedanmark  
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