
 

Cowi 
Att: Søren Edholm - e-mail: soed@cowi.dk 
       Svend Engelund - e-mail: sveg@cowi.dk 
 
 
 
Tilladelse til periodevis spærring for skibspassager af Aggersundbroen 
i foråret og sommeren 2016 
 
 
Redegørelse for sagen: 
Cowi har, på vegne af Vejdirektoratet, i brev af 18. december 2015 ansøgt 
om tilladelse til at spærre gennemsejlingsfaget på Aggersundbroen fra 
solnedgang til solopgang i perioden mandag den 18. januar 2016 til fredag 
den 15. april 2016. 
 
Arbejderne, der kræver en spærring af gennemsejlingsfaget, vil blive 
gennemført i perioder, hvor vind, strøm og bølgeforhold tillader det. Broen 
vil derfor ikke blive spærret fra solnedgang til solopgang på samtlige 
nætter i den ovenfor angivne periode. Spærringen af broen vil kun ske på 
de nætter, hvor vejret tillader, at der gennemføres arbejder. Spærringerne 
vil også i mange tilfælde have en varighed, der er betydeligt kortere end 
perioden fra solnedgang til solopgang, da det af hensyn til vejtrafikken kun 
er muligt at gennemføre arbejder i gennemsejlingsfaget i perioden fra kl. 
0005 til kl. 0500. 
 
Det forventes, at broen vil være spærret for gennemsejling i alt 25 - 30 
nætter i perioden. Erhvervsfartøjer kan kontakte brovagten på 
Aggersundbroen med henblik på at få information om hvilke datoer og på 
hvilke tidspunkter natspærringerne gennemføres. De nøjagtige datoer og 
tidspunkter kan dog ikke fastlægges med et varsel på mere end 2 dage. 
 
Endvidere ansøges om tilladelse til, i perioden fra januar 2016 til 
september 2016, at begrænse antallet af klapåbninger for lystsejlere 
således, at brovagten i perioden kan tilbageholde lystfartøjer i 60 minutter, 
mod normalt 30 minutter, førend broen åbnes. 
 
Spærringen har været sendt i høring hos farvandets brugere.  
 
På baggrund af høringsvar, er ansøgningen justeret således, at brovagten i 
perioden kan tilbageholde lystfartøjer i 60 minutter på hverdage, og kun 30 
minutter fra fredage kl. 1200 til søndage kl. 2400, førend broen åbnes.  
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ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 



 

Søfartsstyrelsens ressort 
Søfartsstyrelsen regulerer forhold omkring sejladssikkerhedsmæssige 
forhold med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014 om 
sikkerhed til søs.  
 
Afgørelse 
Søfartsstyrelsen har forståelse for nødvendigheden af at gennemføre de 
planlagte arbejder på trods af de ulemper, som dette medfører for 
farvandets brugere 
 
Søfartsstyrelsen giver hermed tilladelse til: 

1. Spærring for sejlads gennem Aggersundbroen et antal nætter i 
perioden fra den 18. januar til fredag den 15. april 2016 som 
ansøgt. 

2. Forlængelse af det tidsrum, hvor lystfartøjer kan holdes tilbage 
førend broen åbnes fra 30 til 60 minutter, fra mandage kl. 0001 til 
fredage kl. 1200 i perioden 18. januar til 30. september 2016.  

 
Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

- Farvandets brugere holdes løbende informeret om arbejdet. 
- Søfartsstyrelsen straks underrettes såfremt det sker ændring eller 

forsinkelse i forhold til tidsplanen for projektets gennemførelse. 
- Søfartsstyrelsen underrettes umiddelbart efter, at henholdsvis 

perioder med spærring og arbejdet som helhed er afsluttet. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
Jan Anker 
 
Nautisk konsulent 
Tel. Direkte: 7219 6184 
E-mail: jaa@dma.dk 
 

 


