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Tilladelse til reduktion af antal daglige broåbninger af Oddesundbroen i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver i april og maj måned
2017

SØFARTSSTYRELSEN

Carl Jacobsens Vej 31
2500 Valby
Danmark

Redegørelse for sagen:
Rambøll har, på vegne af Banedanmark, ansøgt om tilladelse til at reducere
antallet af daglige broåbninger af Oddesundbroen i forbindelse med
vedligeholdelsesopgaver i april og maj måned 2017, således at broen i
perioden 1. april til 21. maj 2017 kun vil blive åbnet for skibspassager på
følgende tidspunkter: 05.50, 10.45, 15.45 og 20.45.

Tlf.

+45 72196000

Fax

+45 72196001

CVR-nr.

29 83 16 10

EAN-nr. 5798000023000
sfs@dma.dk
www.sofartsstyrelsen.dk

Reduktionen har været sendt i høring hos farvandets brugere.
På baggrund af høringssvarene er tilføjet en yderligere broåbning kl. 01.30
i en del af perioden. På grund af arbejdets karakter, er det ikke muligt at
gennemføre denne åbning i hele perioden.
Der har desuden været et ønske fra fritidssejlerne om en ekstra broåbning
på fredage og om normal broåbning i weekenden. Det har ikke været
muligt at efterkomme dette ønske da der arbejdes i døgndrift alle ugedage.
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 vedligeholdelsesarbejder på trods af de ulemper, som dette
medfører for farvandets brugere, og at arbejdet er tilrettelagt således, at
disse ulemper vil være på et acceptabelt niveau.

ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Søfartsstyrelsen giver hermed tilladelse til reduktion af broåbninger af
Oddesundbroen som følger:
Periode

1. april – 23. april 24. april – 14. maj

Klapåbningstider kl. 01.30
kl. 05.50
kl. 10.45
kl. 15.45
kl. 20.45

kl. 05.50
kl. 10.45
kl. 15.45
kl. 20.45

15. maj – 21. maj
kl. 01.30
kl. 05.50
kl. 10.45
kl. 15.45
kl. 20.45

Tilladelsen gives på følgende vilkår:
- Søfartsstyrelsen straks underrettes såfremt det sker ændring eller
forsinkelse i forhold til tidsplanen for projektets gennemførelse.
- Farvandets brugere og andre interessenter løbende holdes orienteret
om forløbet og eventuelle ændringer i tidsplanen.
- Søfartsstyrelsen underrettes umiddelbart efter at
vedligeholdelsesarbejdet, som kræver reduceret broåbning er
afsluttet.
De ændrede åbningstider vil blive meddelt i Efterretninger for Søfarende
onsdag den 15. februar 2017.

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

