
Bjørn Lykke Jensen
BaneDanmark 

Ændring af tilladelse til lukning af Limfjordsbroen 

Danske Havne har med undren modtaget besked om, at det er nødvendigt at 
udsætte den for længst varslede og planlagte lukning af Jernbanebroen fra 
den 20. september 2016 og 2 måneder frem. En meddelelse, der er modtaget 
med ganske kort varsel (den 19. september) og i konflikt med den tidligere 
meddelelse, hvor broen blev lukket 2 uger tidligere end annonceret og skulle 
være lukket til den 24. oktober 2016. I alt altså 7 uger. 

Nu vil der så være en måned, hvor der kun vil være en enkelt natlig åbning 
med krav om særlig lang varsling. Og så er broen ellers lukket fra 25. 
november til 8. januar 2017.    

Er det rimelige og troværdige vilkår at drive forretning på for de havne og 
virksomheder, der ligger i den vestlige Limfjord? Nej, det slider på dem.  

Der er 6 havne beliggende i den vestlige del af Limfjorden: Skive, Stuer,
Lemvig, Aggersund, Nykøbing M og Thisted. De 6 havne har tilsammen
en godsomsætning på ca. ½ mio. tons om året. Det er et sårbart marked,
hvor det vil være meget svært at genvinde det marked, der tabes pga. en
brolukning. Havnene er i forvejen udfordret af at være mindre havne.
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Men ikke nok med det. De og deres kunder og lejere har også planlagt deres 
aktiviteter efter en lukning nu og ikke først til januar. Det vil sige, at der kan 
være gods og aktiviteter, der er afvist og har fundet alternative ruter eller 
tidspunkter. Og gods og aktiviteter der er planlagt i perioden frem til jul, som 
skal til at finde andre veje.  

Da Søfartsstyrelsen tilbage i oktober 2015 gav tilladelse til spærring af broen, 
blev det fremhævet, at det var Søfartsstyrelsens vurdering, at ulemperne var 
reduceret væsentligt, fordi spærringen var varslet i særdeles god tid. 
Søfartsstyrelsen skal formentlig give en fornyet tilladelse, og vi må erkende, 
at vilkåret om god tid ikke længere er opfyldt.

Det er Danske Havnes opfattelse, at de havne og virksomheder, der ligger i 
området har udstrakt forståelse for, at det er nødvendigt at reparere broen, og 
at de har tilpasset sig/indordnet sig. Samme fleksibilitet kunne vi ønske fra 
BaneDanmark, sådan at der kan arrangeres nogle få broåbninger efter aftale 
med erhvervet i området og afstemt erhvervets aktuelle behov. BaneDanmark 
har tidligere oplyst, at der i betingelserne til entreprenøren er indarbejdet 
mulighed for bonus, hvis vedkommende bliver hurtigere færdig med arbejdet. 
Er der også mulighed for kompensation for de virksomheder, der kan 
sandsynliggøre driftstab ved de ændrede adgangsforhold og det korte varsel? 

Danske Havne håber, at BaneDanmark vil udvise forståelse for de aktiviteter 
der er i området og indgå i en konkret dialog med virksomhederne og 
lodserne om en fornuftig løsning. 

Med venlig hilsen

Nete Herskind
Danske Havne
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