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Dokhavnsbro åbner 
sig til gavn for Fanø

BROBYGNING – En ny 
bro for fodgængere og 
cyklister tværs over Dok-
havnen til Fanøfærgeriet 
i Esbjerg er rykket adskil-
lige skridt nærmere. Der-
med kan der være udsigt til 
bedre og mere trafiksikre 
forhold for både gående og 
cyklende passagerer til fær-
gerne mellem Esbjerg og 
Fanø.  

Samtidig kan broen blive 
en attraktiv oplevelse med 

en promenade eller arkade 
mellem bymidten i Esbjerg 
og færgelejet – en forbin-
delse, der kan være med til 
at øge antallet af endags-
turister på Fanø, da turen 
ad broen slutter ved færge-
lejet.

Pengene i 'restordre'
Arkitektfirmaet Schønherr 
har netop offentliggjort 
et skitseprojekt for ’Dok-
havnsbroen’, som den hed-

der i daglig tale, og selv om 
pengene – op mod 30 mil-
lioner kroner – endnu er i 
’restordre’, mener borgme-
ster i Esbjergs kommune, 
Johnny Søtrup, at projektet 
er realistisk. 

Alligevel kan der gå mel-
lem tre og fem år før broen 
står klar. 

Tanken er nemlig at pen-
gene skal findes hos for-
skellige fonde, hvorefter 
det gælder høring, udbud 

og projektering, inden byg-
geriet kan gå i gang.

På Fanø har planerne om 
en bro over Dokhavnen i 
Esbjerg vakt begejstring. 
Udsigten til en øget sikker-
hed for de bløde trafikan-
ter, måske flere turister og 
bedre parkeringsmulighe-
der på Esbjerg-siden, bliver 
budt velkommen fra man-
ge sider. Der tales selvfølge-
lig også varmt for projektet 
hos direktør Bjarne Peder-

sen fra Pedersen Gruppen, 
der står for det samlede 
’Dokken-projekt’ i Esbjerg. 

Fornem forbindelse
”En bro over Dokhavnen 
bliver en del af det sam-
lede projekt, og er dermed 
et stort skridt for udvik-
lingen af hele området. Vi 
får skabt en fornem forbin-
delse fra Esbjerg midtby, 
forbi havnepromenaden og 
Realdania-projektet ’Land-

gangen, forbi Dokken og 
hen til Fanø-færgerne”, si-
ger Bjarne Pedersen.

Ifølge arkitekternes skit-
ser bliver der tale om en 
’svingbro’, der kan åbnes 
ved at brofagene drejes til 
siden, så skibstrafikken 
fortsat får fuld adgang til 
dokhavnen.
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Samtidig vil den skabe bedre og mere trafiksikre forhold  
for gående og cyklende passagerer til Fanø-færgerne
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Af de tre tegninger fra arkitektfirmaet Schønherr fremgår det, hvordan en bro over Dokhavnen 
vil åbne og lukke sig for skibstrafikken, mens kortet til højre viser, en ny og bedre forbindelse til 
færgen for de bløde trafikanter til Fanø. 


