
Aalborg d. 09.01.2023 

 

Til brugerne af farvandet omkring Limfjordsbroen og Jernbanebroen over Limfjorden 

 

 

 

Høring vedr. spærring af Limfjordsbroen for gennemsejling 

På vegne af Aalborg Kommune fremsendes hermed høring vedrørende spærringer af Limfjordsbroen 

(vejbroen i Aalborg). 

Der ønskes gennemført en spærring af Limfjordsbroen i forbindelse med gennemførelsen af Aalborg 

halvmaraton. Spærringen omfatter følgende tidsrum: 

• Lørdag d. 13. maj 2023, kl. 18.45 – 20.15 

Der ønskes endvidere gennemført en række spærringer af Limfjordsbroen i forbindelse med renovering af 

klapmaskineriet. Disse spærringer omfatter følgende tidsrum: 

• Fredag d. 3. marts kl. 23.00 –mandag d. 6. marts kl. 06.00 

• Fredag d. 10. marts kl. 23.00 –mandag d. 13. marts kl. 06.00 

• Fredag d. 17. marts kl. 23.00 –mandag d. 20. marts kl. 06.00 

• Fredag d. 24. marts kl. 23.00 –mandag d. 27. marts kl. 06.00 

Disse fire spærringer i marts har tidligere været planlagt til udførelse i efteråret 2022 og var i den 

forbindelse også i høring. I forbindelse med den tidligere høring blev der fremført et ønske om mulighed 

for passage af broen mindst én gang i døgnet. Erhvervsfartøjer vil derfor i forbindelse med spærringerne i 

tidsrummene fra fredag kl. 23.00 – mandag kl. 06.00 have mulighed for at reservere en klapåbning 

lørdag og søndag aften kl. 23.00. Reservering af klapåbninger skal ske ved at kontakte brovagten 

indenfor broens normale arbejdstid senest samme dag, som åbningen skal reserveres. 

Spærringerne er planlagt til gennemførelse i løbet af det tidlige forår for at minimere generne for 

lystsejlere mest muligt. Da arbejderne også kræver, at der spærres to kørebaner på Limfjordsbroen i de 

pågældende tidsrum, er det af hensyn til vejtrafikken valgt at gennemføre arbejderne i en række 

weekender. Alle spærringer vil blive offentliggjort i Efterretninger for Søfarende og brugerne af farvandet 

opfordres til at holde sig orienteret om spærringerne.  

Aalborg Kommune skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til ovenstående forslag modtages 

senest den 30. januar 2023. Såfremt Aalborg Kommune ikke har modtaget bemærkninger inden for 

denne tidsfrist, antages det, at der ikke er bemærkninger til forslaget. Svar kan sendes til mailadressen: 

sveg@cowi.com. 

Der gøres opmærksom på, at der også fremadrettet i 2023 og 2024 vil kunne ske spærringer af 

Limfjordsbroen i forbindelse med renovering af klapmaskineriet og af klapfaget. Disse spærringer aftales 

med Søfartstyrelsen og sendes i høring ved farvandets brugere. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Svend Engelund 
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