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BrovagtBrovagt
Trangravsbroen:

Broen er i hele sommersæsonen alle dage i

tidsrummet kl. 06.00-24.00 bemandet med en

brovagt. Det er ikke nødvendigt at bestille en

broåbning i sommersæsonen inden for dette

tidsrum. Broen åbnes på faste tidspunkter (hvis

behov) – og der er ventepladser med midlertidig

fortøjningsmulighed til rådighed. Broens

åbningstider kan ses her.

Kontakt med vagthavende brovagt og bestilling af

broåbning kan ske på: Døgn-telefon 22 37 72 93

samt – i sommersæsonen i tidsrummet kl. 06:00-

24:00 – på VHF kanal 12.

Brovagtstjenesten udføres af: Guard & Protection

Service ApS
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Vintersæson 2015/2016 TRANGRAVSBROEN

Den faste bemanding af Trangravsbroen går på

vinterpause, når de lukker ned lørdag den 31.

oktober 2015 kl. 24:00. I vinterpausen har

brovagterne tilkaldevagt. Derfor skal ønskede

broåbninger forudbestilles, mindst 4 timer før ønsket

broåbning. Dette gælder både broåbninger for

udsejling og indsejling!

Broåbning i vintersæsonen kan kun bestilles

telefonisk på tlf. 22 37 72 93. Broåbning i

vintersæsonen kan kun forudbestilles til følgende

faste klokkeslæt:

Mandag – fredag:

09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:25,

17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 21:55.

Om natten kl. 22:00 – 07:30 på valgfrit tidspunkt.

(Gæstesejlere opkræves gebyr på 1.250,- kr.).

Lør, søn- og helligdage:

08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,

16:00,

17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 21:55.

Om natten kl. 22:00 – 08:00 på valgfrit tidspunkt.

(Gæstesejlere opkræves gebyr på 1.250,- kr.).

Der er igen fast bemanding på broen fra sæsonstart

2016, lørdag den 19. marts 2016 kl. 06:00.

Proviantbroen

Kontaktinfo til brovagterne for Proviantbroen finder

du her.

Brovagtstjenesten udføres af Frederiksholmbroens

Brolaug. Få yderligere oplysninger på

www.frederiksholmbroen.dk
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