
  

Hørringsbrev 
 

Date: 27-04-2017    E-mail: trafik@aalborghavn.dk  Direct telephone.:  99301520  

  

I forbindelse med to af sommerens store arrangementer i Aalborg, har man af sikkerhedshensyn brug for at 

spærre Limfjorden for gennemsejling I nogle begrænsede perioder. 

 

Arrangementerne er Powerboat P1 Grand Prix ifm. Aalborg Regatta 2017 samt DGI Landsstævne 2017. 

 

Powerboat P1 Grand Prix 

 

 Arrangementet afvikles i perioden 9-11. juni 2017 og omfatter en rækker kraftfulde motorbåde som afvikler 

en serie af det samlede Powerboat P1 mesterskab. Der udlægges en bane i området øst for Limfjordsbroen, 

strækkende sig ud til KMD. (Se Powerboat - bilag) 

Af sikkerhedsmæssige årsager afspærres et område der strækker sig fra Limfjordsbroen til 

Limfjordstunnelsen i følgende perioder: 

 

Fredag den 9. juni 2017 10:00 – 17:30 

Lørdag den 10. juni 2017 08:00 – 17:00 

Søndag den 11. juni 2017  08:00 – 16:00 

 

Der vil være mulighed for eskorteret øst- og vestgående gennemsejling for trafik i følgende perioder: 

 

Lørdag den 10. juni 2017 12:45 – 13:45 

Søndag den 11. juni 2017  12:45 – 13:30 

 

Ønsker man et skib i eskorten, skal dette meldes til Aalborg Havn 

 

DGI Landsstævne 2017 – Åbningsparade 

 

Det samlede arrangement afvikles i perioden 29. juni – 2. juli 2017 og omfatter en lang række arrangementer 

og events i Aalborg. I forbindelse med åbningen af arrangementet, er der planlagt en sejlparade på 

Limfjorden i Aalborg området. En lang række fartøjer af forskellig karakter deltager. Af sikkerhedsmæssige 

årsager afspærres et område der strækker sig fra vestgrænsen af ”større både zonen” til Limfjordstunnelsen – 

se DGI bilag - i følgende perioder: 

 

Onsdag den 17. maj 2017 18:30 – 21:00 (Generalprøve) 

Torsdag den 29. juni 2017  18:30 – 21:30 

 

Efter paraden kan både og skibe frit bevæge sig på fjorden. 

 

Indsigelse 

 

Indsigelser eller kommentar til de ovenstående beskrevne planer kan fremsendes til e-mail 

trafik@aalborghavn.dk – frist for ind sending: 5. maj 2017 klokken 12:00 

  

Kenneth Mortensen  

Aalborg Havn A/S  
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