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Fanø er klar til at overtage færgen
FÆRGEDRIFT – Esbjerg-
Fanø Overfarten A/S er 
klar til at overtage færgerne 
’den dag i morgen’. Selska-
bet har en ’Plan B’ parat 
for Fanø, hvis Færgen A/S 
skulle lukke efter tabet af 
Bornholmstrafikken, hvor 
Mols-Linien overtager sej-
ladsen den 1. september 
2018.

Fortsætter Færgen A/S 
i en tilpasset struktur og 
organisation med at besejle 
Fanø – og de øvrige ruter 
rundt om i landet – eller 
skal der findes et andet re-
deri?

Byder muligheden sig
Esbjerg-Fanø Overfarten 
A/S har været klar til at 
overtage sejladsen siden 
2008, fortæller selskabets 
formand Marius Nielsen, 
der også er medlem af Fanø 
Byråd for Venstre.

”Byder muligheden sig, 
er det planen at købe fær-
gerne og fortsætte driften 
i Esbjerg-Fanø Overfartens 
regi,” fortæller Marius 
Nielsen.

"Jeg har ikke personligt 
forstand på færgedrift, men 
i bestyrelsen og blandt vo-
res aktionærer er der både 

viden og erfaring," under-
streger han.

”Når Færgen A/S (binavn 
til Danske Færger A/S, red.) 
mister sin største rute til 
september 2018, kan det få 
en række negative konse-
kvenser for Fanø, hvis ikke 
Færgen kan tilpasse sin or-
ganisation til de nye tider,” 
påpeger Marius Nielsen.

”Risikoen er enten dyrere 
billetter eller en reduceret 
service i form af færre af-
gange.”

Kapitalfond
”Det kan også ende med, 
at de øvrige ruter inklu-
sive Fanø-overfarten bliver 
solgt til f.eks. Mols-Linien. 
Med en sådan stor sam-
let volumen, kan det blive 
interessant for en måske 
udenlandsk kapitalfond 
at overtage alle ruterne,” 
frygter han.

”Uanset ejerforhold ser 
jeg desværre kun negative 
konsekvenser for Fanø, 
med mindre vi selv ejer og 
driver overfarten,” under-
streger Marius Nielsen.

”Vi er klar til at tage 
over!”

Tekst og foto: Lars H. Olsen

Færgen bør 
komme i udbud

Fremtidig P-løsning for pendlere og turister?
P-HUS – Allerede i dag er 
der mere end 260 p-pladser 
på Dokken, der mere eller 
mindre står tomme i aften-
timerne og i weekenderne.

”Når Dokken er færdig, 
vil der være mellem 1.000 
og 1.100 p-pladser, heraf 
mange i den kommende 
p-kælder,” fortæller Bjarne 
Pedersen, direktør i Peder-
sen Gruppen, der står bag 
udbygningen af Dokken.

”De mange p-pladser vil 

sammen med en cykel- og 
gangbro over Dokhavnen 
kunne løse mange af de nu-
værende udfordringer med 
parkeringen ved Fanø-fær-
gen,” mener Bjarne Peder-
sen.

Udnyttes optimalt
”Jeg har selvfølgelig en 
interesse i, at faciliteterne 
blive benyttet af så mange 
som muligt, men jeg tror 
også, at vi vil kunne glæde 

Arkitekt-illustration med 
udsnit af mulig ny P-kælder på Dokken.  
Illustrationen er stillet til rådighed af Pedersen Gruppen.

KONKURRENCE – En af 
færgekritikerne, John Loui 
Sørensen, mener at færge-
overfarten skal i udbud.

”Når Bornholm kan få 
billigere færger, kan vi 
også,” siger John Loui Sø-
rensen med reference 
til det i foråret 
gennemførte ud-
bud på ruterne til 
Bornholm.

”Jeg kender 
ikke tallene bag 

og hvilke tilskud, Born-
holmerne får, men når om-
kostningerne kan reduce-
res til det halve, så må der 
også være noget at komme 
efter for Fanø,” mener han.

”Borgmesteren bør op-
sige alle aftaler og skaffe 

os billigere færgepri-
ser,” slutter han.

Tekst og foto:  
Lars H. Olsen
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Fakta om  
udbud 
og havne 
afgifter
Opgaven med den 
fremtidige besejling 
af Bornholm blev gi-
vet til det rederi, der 
med et fast årligt til-
skud på 306,1 mio. 
kr. kunne sænke pri-
serne mest i forhold 
til de gældende jfr. 
udbudsbekendtgørel-
sen.

Mols-linien tilbød 
på det grundlag en 
reduktion på 51,15 
pct., mens Danske 
Færger A/S tilbød en 
reduktion på 48,1 pct.

Som den eneste 
færgerute i Danmark 
gives der ingen stats-
lige eller kommunale 
tilskud til Fanø over-
farten. 

Der er heller ingen 
kontrakter om driften 
af færgen. 

Havneafgifter
Der er alene kom-
mercielle aftaler om 
brug af havnefacili-
teterne på 5,6 mio. kr. 
til Esbjerg Havn og 
1,8 mio. kr. til Fanø 
Kommune. 

Bestyrelsesformand Marius Nielsen,  
Esbjerg-Fanø Overfarten A/S er klar  
til at overtage færgebetjeningen af Fanø.
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Fanø er klar til at overtage færgen
Esbjerg-Fanø 
Overfarten A/S
Esbjerg-Fanø Overfar-
ten A/S har en egen-
kapital på lidt over 
800.000 kr. og fik ved 
tegningen i 2008 til-
sagn om yderligere ak-
tiekapital på ca. 8 mio. 
kr.

Det er bestyrelsesfor-
mand Marius Nielsens 
vurdering, at der skal 
tegnes en aktiekapital 
på omkring 30 mio. 
kr., for at selskabet 
kan overtage og drive 
Fanø-færgerne. 

Det er et kapitalbe-
hov, som Marius Niel-
sen mener relativt hur-
tigt kan findes lokalt 
på Fanø, i Esbjerg og 
gennem institutionelle 
investorer som f.eks. 
danske pensionsfonde.

Esbjerg-Fanø  
Overfarten A/S

• Direktør  
Harald Jensen 

Bestyrelsen 
• Formand  

Marius Nielsen 
• Søren Lyhne 
• Harald Jensen 
• Egon Nielsen 
• Michael Kragh Rühe 

En sikker adgang til Fanø færgen

Fremtidig P-løsning for pendlere og turister?

DOKHAVNEN – Et for-
nyet forslag om en cykel- 
og gangbro over Dokhav-
nen vil kunne sikre bløde 
trafikanter til og fra Fanø 
færgen og blive en attraktiv 
forbindelse mellem færgen 
og Esbjerg bymidte.

”Da jeg var dreng, fiske-
de jeg fra den gamle bro 
over Dokhavnen,” fortæller 
Bjarne Pedersen direktør i 
Pedersen Gruppen.

”Dengang var det nemt 
og sikkert at komme fra 
stationen til Fanø-færgen. 
Gæsterne fik også en eks-
tra oplevelse ved at krydse 
havneløbet.”

Binde sammen
Bjarne Pedersen ser gerne 
en ny cykel- og gangbro 
etableret over Dokhavnen.

Det vil binde Torvet og 
Fanø-færgen sammen via 
Realdania-projektet ’Land-
gangen’, der indvies i for-
året 2017.

Bjarne Pedersen vil me-
get gerne støtte en fælles 
henvendelse fra Esbjerg og 
Fanø kommuner til Realda-
nia og andre om et sådant 
projekt.

Sikker trafik
”En cykel- og gangbro vil 
fjerne alle de bløde trafi-
kanter fra en meget trafike-
ret strækning og gøre det 
nemt og sikkert at komme 
fra byen til færgen,” mener 
Bjarne Pedersen.

En ide som Fanøs vice-
borgmester Marius Nielsen 
støtter og meget gerne ser 
fremmet.

”Det er en fin ide med en 
bro over Dokhavnen,” siger 
Marius Nielsen, der  lige-
som Bjarne Pedersen også 
erindrer den gamle bro.

God idé
”Det vil være til glæde for 
både Fanø og Esbjerg, hvis 
vi i princippet kan knytte 
Fanø via færgen og en bro 
over Dokhavnen med land-
gangs-projektet og Esbjerg 
centrum. Det kan også be-
tyde en vækst i endagstu-
risterne på Fanø,” mener 
Marius Nielsen.

Et forhold, som forman-
den for erhverv-, teknik- 
og miljøudvalget Kristine 
Kaas Krog også peger på 
sammen med muligheden 
for at få løst parkeringspro-
blemerne på Esbjerg-siden.

”Når jeg kobler en bro 
sammen med en mulig 
brug af p-pladserne på 
Dokken, så ser jeg en løs-
ning, der vil være yderst 
attraktiv for Fanø,” under-
streger Kristine Kaas Krog.

Løser flere ting
”Den foreslåede løsning 
vil ’slå mange fluer med et 
smæk’. Parkeringsforhol-
dene på Esbjerg-siden er es-
sentielle at få løst,” påpeger 
Kristine Kaas Krog.

”Hvis vi (Fanø Kom-
mune, red.) på nogen måde 
kan og må bidrage finan-
sielt eller på anden vis til 
en broløsning over Dok-
havnen, så vil jeg ikke ude-
lukke det,” siger hun.

Tekst og foto: Lars H. Olsen

Projekter kobler by og havn
DOKKEN - Masterplanen 
’Dynamik mellem Esbjerg 
Havn og by’ blev i 2010 ud-
arbejdet i et tæt samarbejde 
mellem Esbjerg Kommune 
og Esbjerg Havn. 

Planen indeholder ti del-
projekter, hvoraf flere er 
med relation til Dok-områ-
det.

Langsomt realiseres byg-
geplanerne på Dokken med 
kontorhuse, boliger, hotel 
og parkeringsfaciliteter. 

Landgangen er et af ma-
sterplanens delprojekter. 
Projektet vil knytte by og 
havn sammen.

Landgangens forløb ska-
ber en helt ny og spænden-
de trafiksikkeradgang til 
Dokken. Landgangen står 
færdig og indvies i foråret 
2017. 

Et andet delprojekt er 
en cykel- og gangbro over 
Dokhavnens indløb. En 
bro der kan bidrage til tra-

fiksikkerheden for gående 
og cyklende til og fra Fanø 
færgen. En bro der sammen 
med Dokkens modernise-
ring kan give nye oplevel-
ser til de mange, der i frem-
tiden vil færdes på Dokken. 
En bro der også kan bidra-
ge til at løse parkeringspro-
blemerne ved Fanø færgen 
ved at skabe en hurtig og 
nem adgang til Dokkens 
snart 1.100 P-pladser.
LHO  

mange pendlere og gæster,” 
mener Bjarne Pedersen.

”Elektronisk kan vi styre 
bookning og betaling, så 
pladserne kan udnyttes op-
timalt til glæde for mange,” 
siger Bjarne Pedersen.

Tidligere planer
Tilbage i 2010 arbejdede 
Fanø Kommune med pla-
ner om etablering af P-hus 
ved færgen. På det tids-
punkt var der interesse fra 

flere borgere på Fanø for at 
betale for en fast p-plads 
– dog alt afhængig af den 
månedlige pris for en p-
plads.

Tanken om et p-hus 
strandede dengang blandt 
andet i en drøftelse mel-
lem Esbjerg Havn og Fanø 
Kommune om finansierin-
gen.

Tekst: Lars H. Olsen
Ill: Pedersen Gruppen
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En cykel- og gangbro over Dokhavnen  
kan blive et stort aktiv for hele  

Dokhavnen, Esbjerg By og Fanø.


