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 13.01.15 

Høring om en fremskyndet lukning af Masnedsundbroen og resulterende midler-
tidige sejladsrestriktioner for farvandets brugere i perioden d. 1.juli 2015 – d. 1. 
januar 2016.  
 
Tyskland og Danmark har indgået en traktat om at etablere en fast forbindelse mellem 
Rødby havn og Puttgarten over Femern Bælt. I projekteringsloven for Femern Bælt 
projektet, der blev vedtaget d. 15. april 2009, indgår både den faste forbindelse mel-
lem Rødbyhavn og Puttgarten og de tilhørende danske landanlæg med opgraderinger 
af veje og jernbaner. Banedanmark har ansvaret for projektering af de danske jernba-
nelandanlæg. I den forbindelse skal jernbanen fra Ringsted til nord for Rødby elektri-
ficeres og udbygges til dobbeltspor, herunder også strækningen over Masnedsund.  
 
Udbygningen af det eksisterende jernbaneanlæg er en samfundsmæssig vigtig opgave, 
og vil kræve, at den nuværende broforbindelse over Masnedsund lukkes således, at der 
fremover ikke vil kunne foretages broåbninger for skibe. Desuden etableres der tillige 
en ny fast bro øst for den eksisterende. Denne løsning vil medføre, at den maksimale 
gennemsejlingshøjde gennem Masnedsund fremover vil blive 5 meter, og at større 
skibe fra d. 1.januar 2016 i stedet skal benytte en alternativ sejlrende gennem Masne-
dø Østflak, som Banedanmark etablerer.  
 
Inden etableringen af det nye broanlæg, er det imidlertid nødvendigt at flytte en række 
søkabler under Masnedsund tæt ved den nuværende bro, som dels relaterer sig til jern-
banedriften, dels en række andre formål. Det er Banedanmarks vurdering, at den mest 
hensigtsmæssige løsning er at placere kablerne på den eksisterende bro, hvilket der-
med vil lukke for skibes passage af Masnedsund, hvis der kræves broåbning. Dette 
skyldes, at den alternative løsning, en underboring af kablerne under sundet, er for-
bundet med betydelige tekniske og økonomiske risici, og vil afstedkomme en række 
restriktioner på private matrikler. Ligeledes vurderes fremtidige vedligeholdelsesar-
bejder at blive vanskeligere og resultere i større gener for beboerne i Vordingborg.  
 
Kabelomlægningerne kræver imidlertid en lukning af Masnedssundbroen fra d. 1.juli 
2015, for at der kan gennemføres de nødvendige,forberedende undersøgelser til anlæ-
garbejderne for den nye bro over Masnedsund. Imidlertid kan arbejdet med etablering 
af sejlrenden desværre ikke fremskyndes yderligere i forhold til den nuværende tids-
plan, dvs. at Banedanmark først kan etablere den alternative sejlrute rundt om 
Masnedsundbroen, via den nye sejlrende gennem Masnedø Østflak, fra [forventelig] d. 
1.januar 2016,  
 
Der vil således være sejladsrestriktioner for farvandets brugere i perioden d. 1.juli 
2015 – d. 1.januar 2016, hvor skibe der kræver brooplukning ikke vil kunne passere 
Masnedsundbroen og ind i farvandet øst for broen, hvis skibet tillige har en dybgang 
der gør, at de lavvandede områder øst for Masnedsund ikke kan passeres.  
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Denne høring er udsendt for at afdække de sejladsmæssige konsekvenser for brugere-
ne ved en fremskyndet lukning af Masnedsundbroen.    
 
Banedanmark har som en del af høringsmaterialet udarbejdet en analyse af den eksi-
sterende skibstrafik i området, baseret på tilgængelige AIS data i perioden 2006-2010, 
samt data fra brovagten i perioden 2004-2010, som er vedlagt dette høringsbrev. 
 
Banedanmark skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til projektet se-
nest onsdag den 11. februar 2015 kl. 12. Høringssvar bedes sendt til: fe-
mern@bane.dk.  
 
 
Hvis I har spørgsmål til høringen, er I velkomne til at kontakte os på femern@bane.dk 
eller telefon 9139 9866. 
 
 
Med venlig hilsen 
Klaus V. Larsen 
Projekteringsleder 
 
 
 
 
 
Appendiks 
Høringsrapport Ny Masnedsundbro. Eksisterende skibstrafik ved Masnedsundbroen  
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