26. april 2016

Kære beboere omkring Viborg Station
Viborg Kommune er i gang med et større anlægsprojekt ”Banevejen” på Viborg Station. Anlægsprojektet og
opdateret tidsplan er vist på www.viborg.dk/banevejen.
Projektet indeholder midlertidig støjende og støvende aktiviteter. Entreprenøren Aarsleff Rail, tlf. 87343000
har ansøgt om accept til yderligere midlertidigt støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med etablering
af ny banevej og sporomlægning ved Viborg Station.
Viborg Kommune har accepteret anmeldelsen på følgende vilkår i henhold til bekendtgørelsen om
miljøregulering af visse aktiviteter § 3, stk.2. Accept af 29. februar 2016 er fortsat gældende med følgende
supplerende vilkår:


Spunsarbejde i perioderne 29. april til 8. maj samt 18. juli til 25. juli 2016. I de nævnte perioder må
der i dagtimer, kl. 8.00 – 18.00, incl. weekend og helligdage udføres rammearbejde med vibrator.
Såfremt vibrator ikke kan bringe spunsene til fuld dybde, må der anvendes hammer til det sidste
stykke.



Fra og med den 5. maj – 12. maj 2016 må der udføres nedbrydningsarbejde af broen over
banegraven om natten i tidsrummet kl. 23.00 – 07.00. Nedbrydningen skal foretages med
nedbrydningssaks. Dog må der den 4. april kl. 23.30 til 5. april kl. 1.00 anvendes hydralisk hammer
til blotlægning af jerndragere på broen.



I dagene 9. maj til 20. maj 2016 må der foretages nedbrydning af fundamentet til broen over
banegraven med hammer. Arbejdet må foregå på hverdage i tidsrummet kl. 7.00 til 18.00.

Hvis der er uoverensstemmelse med det oplyste vedrørende støj, vibrationer og støv, kan I rette
henvendelse til Viborg Kommune, Byggeri og Miljø.

Accept af 29. februar 2016
Støj:


Fra den 5. februar og til og med den 5 august 2016 må der udføres støjende aktiviteter ved den nye
banevej, herunder spunsning, mandag til fredag i tidsrummet fra kl. 7-17.



Dog må der fra den 9. til og den 24 juli 2016 udføres støjende aktiviteter, dog ikke spunsning, døgnet
rundt.



Der må ikke udføres støjende aktiviteter lørdage eller søn- og helligdage, med undtagelse af
perioden 9. juli til 24. juli 2016.

26. april 2016

Vibrationer:


Der må i ovennævnte perioder kun udføres aktiviteter der giver anledning til vibrationer, fra mandag
til fredag i tidsrummet fra kl. 07 til kl. 17. Det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau på Law 75
dB, må som udgangspunkt ikke overskrides, målt indendørs i omliggende beboelser, som anført i
Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997.



Nedbringning af spuns skal som udgangspunkt ske med vibrator. Såfremt der ikke kan ske fuld
spunsning med vibrator, kan der anvendes hammer efter nærmere aftale med Viborg Kommune,
Byggeri og Miljø.



Tidspunkter for spunsning og pæleramning skal indmeldes til Viborg Kommune, Byggeri og Miljø.

Støv:


Støvgener skal begrænses mest muligt ved afdækning, vanding, o.l. Det kan være nødvendigt at
foretage konstant vandtilførsel under arbejdet.

Spuns
Anlægsprojektet indeholder blandt andet ramning af spuns ved Regionshospitalet og Klostervænget. De 2
spunse er vist herunder med rød streg, der er highlightet med gult.

