Dato: 27. Maj 2019
Til:
DVS’ medlemmer

MEDDELELSE NR. 2019–2
Indbydelse til besøg på Kronprinsesse Marys Bro d. 13. juni 2019

Selskabets næste arrangement er et besøg på
Kronprinsesse Marys Bro. Broen er en del af
den nye fjordforbindelse over Roskilde Fjord syd
for Frederikssund. Byggeriet nærmer sig sin
afslutning, og broen vil blive indviet d. 28.
september 2019.
Kronprinsesse Marys Bro skal aflaste den
nuværende Kronprins Frederiks Bro i
Frederikssund, som i 1935 afløste en ældre
pontonbro på stedet.
Vejdirektoratet har oprettet informationscentre
på begge sider af fjorden, som fortæller om
byggeriet og om udviklingen af infrastrukturen i
området.
Mødetid og -sted:
Torsdag d. 13. juni 2019, kl. 14.00 ved Vejdirektoratets informationscenter, Østersvej 4,
3600 Frederikssund.
Program:

14.00 – 15.15: Information om projektet

15.30 – 16.00: Transport til byggepladsen. Iklædning med veste, hjelme og sko

16.00 – 17.00: Guidet tur på byggepladsen, incl. gåtur på brodækket
Turarrangør: Niels Christian Skov Nielsen, Vejdirektoratet.
Praktiske oplysninger:

Besøget er gratis for medlemmer og eventuelle ledsagere.

Der er mulighed for parkering ved informationscentret.

Påklædning efter vejrliget. Der vil blive udleveret påbudt sikkerhedspåklædning.

Transport:
Transport til informationscentret ved egen foranstaltning. Der er parkeringsmulighed
ved centret.
Nærmeste offentlige transport: S-tog til Frederikssund St. Herfra bus 312 i retning mod
Stenløse St. Fra stoppested Stagetornsvej er der ca. 1,6 km til informationscentret.
Bemærkning:
Selskabet tilstræber at afholde sine arrangementer på steder, der kan nås med
offentlige transportmidler. Det er desværre ikke altid muligt. En deltager i et tidligere
arrangement har foreslået, at deltagerlisten for selskabets arrangementer gøres
tilgængelig for alle tilmeldte, således at man indbyrdes kan aftale samkørsel. Det kan
ikke lade sig gøre i det nuværende tilmeldingsprogram på hjemmesiden. Webmaster vil
undersøge muligheden herfor i andre programmer.
Se mere
om byggeriet og nuværende og tidligere broforbindelser over Roskilde Fjord på disse
sider:





Fjordforbindelsen
Åbningsfesten
Kronprins Frederiks Bro
Pontonbroen

Tilmelding
Tilmelding kan ske på selskabets hjemmeside:
https://www.vejhistorie.dk/begivenhed/besoeg-paa-kronprinsesse-marys-bro eller pr. email til dvs@vejhistorie.dk senest mandag d. 10. juni kl. 15.00.

Bo Tarp
Formand for DVS
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