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Nyborg, den 15. april 2021
Oddesundbroen, høring vedr. ændrede åbningstider
Under henvisning til høringsbrev fra Banedanmark skal vi hermed fremsende vores kommentarer til
de foreslåede ændringer i perioden 2021 – 2023.
Det fremgår, at Banedanmark i de kommende tre år vil benytte hele eller dele af sommersæsonen til
reparationsarbejder på broen.
Danske Tursejlere repræsenterer ca. 14.000 medlemmer i 240 medlemsklubber. Vi vurderer, at der er
ca. 15.000 bådejere i regionen fordelt på adskillige medlemsklubber for hvem, det er vigtigt med fri
gennemsejling ved broerne i Limfjorden.
Hertil kommer mange gæstesejlere fra ind- og udland, som hvert år drager til Limfjorden som er et
yndet mål for gæstesejlere fra hele landet.
Generelt anbefaler vi, at reparationsarbejder af denne slags bliver henlagt til vinterhalvåret, hvor der
er færrest lystsejlere på vandet. (Typisk 15. november – 31. marts)
Hvis det af tekniske årsager er nødvendigt at udføre reparationsarbejder i sommerhalvåret, bør disse i
videst muligt omfang henlægges til aften- og nattetimerne.
Endelig ønsker vi i størst muligt omfang minimum en åbning i timen, da dette vil give en mere sikker
afvikling af sejladsen.
Generelt er det Danske Tursejleres anbefaling, at broarbejder i så høj grad som muligt bør henlægges
til vinterhalvåret, hvor skibstrafikken er væsentligt lavere end i sommerhalvåret.
I høringsmaterialet henviser Cowi selv til vanskelighederne for Banedanmark i 2020, hvor man ikke
så det muligt at afvikle vejtrafikken på broen i sommerperioden på grund af, at der ofte gennemføres
to klapåbninger hver time. Alligevel lægges der i denne høring fra Banedanmarks side op til at
benytte netop sommerperioden i alle tre reparations år og henviser til behovet for færre broåbninger.
Især i 2022 ligger hele reparationsperioden hen over sommerferien, hvilket virker unødigt
begrænsende for såvel biler som både.
For 2021 og 2023 bør reparationsperioden også rykkes, så arbejderne afsluttes før sommerferien,
hvis ikke det, som nævnt ovenfor, kan udføres i vinterperioden.
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