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Sådan får du besked om trafikgener og driftsforstyrrelser
Trafik

Vand

Fjernvarme		

• Du kan holde dig opdateret på Aarhus
Vands hjemmeside www.aarhusvand.dk
under ”Her arbejder vi”.

• Du får automatisk en sms om varmeforstyrrelser. Hvis du har taletidskort, hemmeligt nummer eller arbejdsgiverbetalt
telefon, skal du dog tilmelde dig på
affaldvarme.dk/ingenvarme-sms
• Kontakt til KundeserviceVarme.
Ring på 8940 1700 mellem 8.00 og 15.00.
Skriv til kundeservicevarme@aarhus.dk

• Kontakt
Du kan ringe til 8947 1000
mellem 8.00 og 15.00 eller skrive til 		
kunde@aarhusvand.dk
Vil du vide mere om Aarhus Letbane,
kan du læse mere på www.letbanen.dk
Maj 2013

• www.trafikken.dk/østjylland

FORBEREDENDE
LEDNINGSARBEJDER
FOR AARHUS LETBANE

Vi flytter ledninger for letbanen
Aarhus vil sætte Danmarks første
letbane på skinner. Fra foråret 2013 til
sommeren 2014 skal der flyttes ledninger, kabler og rør på en del af letbanestrækningen, så den underjordiske del
bliver klar til anlæg af letbanen fra og
med 2014.
I denne folder informerer vi om, hvornår
du kan forvente trafikgener og forstyrrelser i vand- og varmeforsyningen.
Du vil blive orienteret nærmere, når
ledningsarbejdet når til dit område.
Letbanen skal være i drift inden 2017,
hvor Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad. Men før det bliver rigtigt godt, er

vi nødt til at foretage nogle opgravninger og anlægsarbejder.
Derfor går Aarhus Vand, AffaldVarme
Aarhus og en række kabelejere i gang
med at flytte forsyningsledninger og
-kabler under jorden langs letbanens
linjeføring.
Det drejer sig om rør og ledninger, som
forsyner aarhusianerne med varme,
vand, telefoni- og bredbånd og rør, der
fører regn- og spildevand væk.
Aarhus Letbane begynder anlægsarbejder i vejbanerne i 2014, og inden da skal
forsyningsselskaberne have flyttet deres
forsyningsledninger.

Hvor skal der flyttes ledninger?

4 spor åbne i hele perioden

På Randersvej er langt størstedelen af
forsyningsledningerne flyttet i forbindelse med, at vejen blev udvidet med
busbaner. Enkelte steder er der dog
fortsat ledninger, som ligger for tæt på
letbanens spor, og de skal nu flyttes.
Disse arbejder tager kun få måneder.

Aarhus Kommune stiller en række krav
og betingelser, som forsyningsselskaberne skal overholde i forbindelse med
flytningen af ledningerne. Hovedkravet
er, at trafikken i Aarhus generes mindst
muligt af vejarbejderne.

På Nehrus Allé og Olof Palmes Allé skal
alle forsyningsledninger flyttes. Det vil
medføre omfattende vejarbejder i området det næste halvandet år, hvorefter
Aarhus Letbane begynder sine anlægsarbejder.
Udover arbejdet i de anførte perioder
kan der forekomme mindre, kortvarige
arbejder i tilstødende arealer uden for
de 2 kørespor i hver retning.

Mens ledningsarbejderne står på, vil
der på Randersvej og Nørrebrogade
blive opretholdt to spor i hver retning
for trafikken. Er der behov for at grave
på tværs af vejen, vil det ske i weekend,
aften, nat eller ferie.
I området ved Olof Palmes Allé er der
taget hensyn til, at der altid skal være
adgang til erhvervsområdet og til Skejby
Sygehus. I perioder bliver der behov for
at lukke enten for enden af Nehrus Allé
eller ved Olof Palmes Allé.
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Tidsplan for vejarbejder på Nørreport og Nørrebrogade
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Oktober 2013 - november 2013
September 2013 - Oktober 2013
August 2013 - september 2013
April 2013 - november 2013
AffaldVarme Aarhus, fjernvarme
Aarhus Vand, kloak
Kabeltracé

