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Blæsten skaber farlige situationer med tabt gods på Storebælt 
  
Når det blæser kraftigt på Storebæltsbroen sker det, at lastbiler taber genstande 
på vejbanen, hvis det ikke er fastgjort forsvarligt. Det skaber farlige situationer 
for de ørige trafikanter og samtidig for Storebælts ansatte, som skal ud og samle 
det op i blæsten. 
 
Den kraftige blæst på Storebæltsforbindelsen natten til torsdag var ingen undtagelse. 
Fem gange i løbet af natten var Storebælts vejservice ude på forbindelsen og hente 
tabte genstande, der var blæst af lastbiler.  
 
Blandt de tabte genstande var presenninger og dørkplader. Fælles for dem er, at de en 
mørk nat kan skabe farlige situationer for den øvrige trafik på Storebæltsbroen. Derfor 
bliver Storebælts vejservice også tilkaldt med det samme, så risikoen reduceres mest 
muligt.  
 
- Vi sender vores folk ud på forbindelsen for at samle genstandene op på alle tider af 
døgnet. Vejen er en farlig arbejdsplads, men vi gør det for at undgå, at bilister risikerer 
at komme til skade ved at køre ind i de tabte genstande, fordi de for sent får øje på 
dem, siger teknisk chef i Sund & Bælt, Kim Agersø Nielsen. 
 
Det tager op til en time at hente en tabt genstand på forbindelsen, mens trafikken skal 
kunne glide forbi. Nattens arbejde med at fjerne de tabte genstande har således bety-
det ca. 5 timers arbejde i alt for Storebælts vejservice. I forbindelse med perioder med 
kraftig blæst bliver der i gennemsnit brugt mellem 5 og 10 timer på at indsamle løse 
genstande hver gang på forbindelsen. 
 
- Derfor har vi indført afhentningsgebyr til de vognmænd, der vælger at komme forbi 
hos os og hente det. de har tabt. Hermed ønsker vi at gøre dem opmærksomme på det 
ekstra arbejde, der er for os i hele tiden at sørge for, andre bilister kan køre sikkert over 
Storebæltsbroen, når der er tabt genstande fra deres lastbiler, Det håber vi, kan få dem 
til at fastgøre godset forsvarligt på lastbilerne, inden de kører hjemmefra, slutter Kim 
Agersø Nielsen. 
 
I 2020 blev der opsamlet i alt 245 tabte genstande fra køretøjer. Siden broens åbning 
har vejservice samlet 5.949 genstande op i alt.  


