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Badebro i Juelsminde bliver forsinket 

En fejlleverance af specialfremstillede træplanker betyder, at badebroen 

på Storstranden tidligst kan tages i brug omkring sankthans.  

Børn og voksne i Juelsminde må ligesom turisterne væbne sig med lidt større 

tålmodighed, inden de kan tage sig en dukkert fra en ny badebro på Stor-

stranden i Juelsminde. 

De specialfremstillede planker, som entreprenørfirmaet MT Højgaard har fået 

leveret, viser sig at være fem millimeter smallere end aftalt. Derfor passer 

plankerne ikke til de allerede borede huller i den stålkonstruktion, som bærer 

badebroen. Og samtidig betyder det, at mellemrummet mellem plankerne i 

stedet for som planlagt at være 11 millimeter i stedet ville blive 16 millimeter. 

Og det vurderer man i projektgruppen vil gå ud over sikkerheden for de ba-

dende. 

”Vi er nødt til at sætte sikkerheden for de badende i alle aldre og andre, der 

færdes på badebroen, i højsædet. Og det er vores vurdering, at et større mel-

lemrum mellem plankerne kan udgøre en sikkerhedsrisiko. På grund af den 

travlhed i byggebranchen som corona-pandemien har været medvirkende til, 

og fordi der er tale om specialfremstillede planker, betyder det, at der er syv 

til ni ugers leveringstid,” siger Peter Hüttel, chef for Fritid & Fællesskab i He-

densted Kommune. 

Også Erik Vestergaard, tovholder på projektet for Juelsminde Visionsråd ærg-

rer sig over forsinkelsen men har fuld forståelse for beslutningen. 

”Vi er naturligvis kede af situationen, men sikkerheden kan og skal man ikke 

gå på kompromis med i et projekt som dette. Det vigtigste er nu, at vi får den 

rigtige løsning, som var aftalt fra starten. Når badebroen står færdig er co-

rona-restriktionerne forhåbentlig blevet lempet, så mange kan deltage i den 

festlige indvielse,” tilføjer han. 

Han glæder sig samtidig over, at fejlleverancen af planker ikke får betydning 

for de andre elementer, der indgår i projektet. Arbejdet med den træsti, der 

fører hen til badebroen, bruseområdet på land og den flydeponton, som de 

badende skal kunne svømme ud til, fortsætter som planlagt. Derved undgår 

man, at Storstranden kommer til at fremstå som en byggeplads, indtil bade-

broen er helt færdig. 

Hedensted Kommune er bygherre på badebro-projektet, og byrådet bevilgede 

i april 2020 3,2 millioner kroner til projektet. Beløbet er del af en corona-

hjælpepakke på 4,3 millioner kroner til turistlivet i kommunen. 

Juelsminde Visionsråd har udviklet projektet i samarbejde med Juelsminde 

Havn og Marina og Hedensted Kommune. A1 Consult i Randers er rådgivende 

ingeniørfirma på projektet, og Spektrum Arkitekter ApS i København har stået 

for de byggetekniske aspekter og tegninger. 
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