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1 Indledning 

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 mellem Rødbyhavn og 

Puttgarten og de tilhørende danske landanlæg med opgraderinger af 

veje og jernbaner. Banedanmark har ansvaret for projektering af de 

danske jernbanelandanlæg. I den forbindelse skal jernbanen fra 

Ringsted til nord for Rødby elektrificeres 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 5,3 meter, og at større skibe fra d. 1.januar 2016 i stedet skal 

benytte en alternativ sejlrende gennem Masnedø Østflak, som 

Banedanmark etablerer. 

 

Banedanmark planlægger at lukke Masnedsundbroen tidligere end 

planlagt på grund af en række omlægninger af søkabler ved broen. En 

fremskudt lukning af Masnedsundbroen vil betyde at en række skibe i 

perioden 1.juli -2015 – 1. januar -2016 kan blive afskåret fra at frit 

passere til og fra farvandet øst for broen – Færgestrøm og Ulvsund - 

hvis deres dybgange ikke gør det muligt at passere de lavvandede 

områder syd for sejlløbene, med ca. 2.5 - 3 meters dybde (se bilag 1), 

som broen giver adgang til. Fra den 1.januar 2016 vil der på ny være 

fri passage mellem sejlrenderne via en nyafgravet sejlrende gennem 

Masnedø Østflak (se bilag 2). 

 

Denne rapport redegør for den eksisterende skibstrafik i farvandet 

omkring Masnedsundbroen. Analysen er lavet på baggrund af AIS data 

i perioden 2006-2010 samt brovagtens optegnelser i perioden 2004-

2010.  Analysedata viser en jævn trafikintensitet af skibe i området 

over perioden, og da der ikke kendskab til forhold, som ændret 

trafiksituationen i området væsentligt siden 2010, vurderes data at 

være repræsentative for den nuværende trafiksituation i området. 



 

 

 5 

 

2 Eksisterende skibstrafik baseret 

på AIS data 

Det overordnede trafikmønster i området er analyseret på basis af 

skibes AIS data (Automatic Identification System) for perioden 4. april 

2006 til 31. december 2010. AIS er et system som med maksimum tre 

minutters mellemrum sender skibets position, hastighed, kurs, 

længde, bredde dybgang osv. Disse informationer bliver logget på land 

og giver et meget klart billede af skibstrafikken af større skibe. AIS-

sendere er obligatorisk for skibe på 300 bruttotons og derover, men 

efterhånden findes systemet også på mange mindre skibe. Dette 

betyder dog, at nogle mindre skibe med små dybgange (typisk 1-2 

meter og i visse tilfælde op til 3-4 meter) ikke er omfattet af AIS 

registreringerne. 

 

 

2.1 Overordnet trafikmønster i området 

Skibstrafikken i området ved Masnedø er kendetegnet ved relativ stor 

trafik syd om Masnedsund ved Storstrømmen, som hovedfærdselsåre 

fra Smålandsfarvandet til Østersøen (Figur 1). Masnedsund er dog 

genstand for nogen trafik, da Færgestrøm og Ulvsund udgør sejlrenden 

til Stege havn og Fakse bugt. 

 

 
Figur 1. Trafikintensiteten i og omkring Masnedsund baseret på AIS data fra 2010. Data 

er opgjort på en logaritmisk skala.  
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Skibstrafikken er beskrevet detaljeret i følgende 4 områder (Figur 2): 

 Masnedsundbroen: Skibe der har passeret Masnedsundbroen 

 Øst for Masnedsundbroen: Skibe der har passeret øst for 

Vordingborg Sydhavn 

 Lavt vand: Skibe der har passeret det lavvandede område, 

Masnedø Østflak, øst for Masnedø  

 Mod Stege: Skibe der har sejlet til/fra Stege 

 

 

 
Figur 2. De forskellige rapporterings linjer der er lagt i området (markeret med hvid) 

samt info om skibene der har krydset dem. 

 

Under halvdelen af de skibe, som har krydset Masnedsundbroen er 

fortsat forbi Vordingborg Sydhavn. Den største observerede dybgang 

ved Masnedsundbroen er 5,6 meter, og dette skib har sandsynligvis 

lagt til kaj ved Vordingborg Sydhavn, da det ikke har passeret 

rapportlinjen øst for Masnedsundbroen. Der er ikke - rapportlinjen ved 

Masnedsundbroen undtaget - passeret nogen skibe med en dybgang 

på mere end 3,7 meter i undersøgelsesperioden, herunder også i 

Færgestrømmen i retning mod Stege havn. Den største dybgang af 

skibe som er sejlet over Masnedø Østflak er 3,6 meter. 

 

2.2 Skibstrafikken under Masnedsundbroen 

Der har været 681 passager af skibe med en dybgang på mindst 2,5 

meter eller en ukendt dybgang under Masnedsundbroen i perioden 

april 2006 til december 2010. Disse 681 passager fordeler sig på 87 

forskellige skibe, hvoraf fem skibe tegner sig for 543 af passagerne, 

dvs. ca. 80 % (Tabel 1).  
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Tabel 1. De fem skibe med størst andel af passager i perioden april 2006 til december 

2010. 

Navn Skibstype 

Antal 

passager 

% af det 

totale 

antal 

passager Længde Dybgang Bredde 

MHV 803 Aries  Assistance (SAR) 317 47 23,7 2,5 5,6 

Sontinja Assistance (tug) 132 19 21 3,2 7 

Kisel Dredger 63 9 48 3,5 7 

Wotan Fishing 21 3 20 - 5 

Torn Kristine1 Cargo 10 2 80,1 5,1 14 

 

MHV 803 Aries, som tilhører Marinehjemmeværnet, tegner sig for langt 

størstedelen af alle passager med 317 (Figur 3), og har havn ud for 

Masnedø Marine Center øst for Masnedsundbroen. Skibet vil ikke 

kunne passere broen, når den er lukket, og da den stikker 2,5 meter, 

men kræver ifl. reglementer to meter vand under kølen, dvs. en 

vanddybde på 4,5 meter. Fartøjet vil derfor med den nuværende 

kajplads blive isoleret til at operere i Færgestrøm øst for broen i 

perioden 1/7-2015 – 1/1-2016. Hvis skibet skifter kajplads til vest for 

broen vil skibet omvendt ikke kunne operere i Færgestrøm i samme 

periode. 

 

 

Figur 3. MHV 803 Aries. 

Sontinja og Kisel er registreret med henholdsvis 132 og 63 passager 

(Figur 4). Sontinja er en slæbebåd, der også fungerer som isbryder, 

når det er nødvendigt henover vinteren, hvorimod Kisel bliver brugt til 

at forskelligt gravearbejde. Disse to skibe vil heller ikke kunne passere 

broen efter den er lukket. 

 

                                       
1 Bemærk at dette skib passerede under renovering af havnen 
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Figur 4. Sontinja (th) og Kisel (tv). 

I undersøgelsesperioden har der været 26 passager af broen foretaget 

af skibe med en dybgang på over 4 meter (Tabel 2). Det ses dog, at 

passagerne primært er mindre skibe, og at det kun er meget sjældent, 

at der passerer skibe på over 100 meter. Størstedelen af skibene har 

en bredde mellem 4 – 8 meter bredde.  

Tabel 2. Antal passager af skibe som har passeret Masnedsundbroen fordelt på 

forskellige længder, bredder, dybgange og type af fartøjer i perioden april 2006 til 

december 2010. 

 

De 26 passager af skibe med en dybgang > 4 meter under 

Masnedsundbroen er fordelt på tre skibe (Tabel 3). Alle skibene anløb 

efterfølgende Vordingborg Sydhavn og alle i samme periode (maj og 

juni i 2008), dvs. i den periode hvor Vordingborg Sydhavn blev 

renoveret. Det er således sandsynligt, at de tre skibe har været en del 

af konstruktionstrafikken og ikke et udtryk for den sædvanlige trafik til 

og fra havnen. 

Tabel 3. Data på de tre skibe med en dybgang på over 4 meter, som har anløbet 

Vordingborg Sydhavn. 

Navn MMSI Dybgang Længde Bredde 
Antal 
anløb Periode Type 

Torn Kristine  309728000 5,6 80 14 5 30/5-6/6, 2008 Cargo 

Norsund 219654000 5,2 30 9 4 29/6-10/7, 2008 Slæbebåd 

Pioneer 616174000 5 29 8 1 17 /5, 2008 Slæbebåd 

 
 

Længde 
(m) Antal 

Bredde 
(m) Antal 

Dybgang 
(m) Antal Type Antal 

Ukendt 369 Ukendt 385 Ukendt 140 Ukendt 88 

0-5 0 1-2 3 2,5-3 309 Assistance 406 

5-10 13 2-3 16 3-3,5 113 Fiskefartøj 169 

10-15 39 3-4 31 3,5-4 93 Gods 18 

15-20 89 4-6 63 4-4,5 8 

 

 

20-30 65 6-8 143 4,5-5 0 

30-50 82 8-10 20 5-5,5 14 

50-75 12 10-12 8 5,5-6 4 

75-100 10 12-14 10 6+ 0 

100-125 2 14+ 2 

 

 125+ 0 

 

 

Total 681 681 681 681 
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3 Eksisterende trafik baseret på 

data fra brovagten 

Som tidligere omtalt inkluderer AIS data primært de større skibe. For 

at få et overblik over det samlede antal skibe, der passerer 

Masnedsundbroen, er der indhentet optællinger fra brovagten, og 

antallet af passager, som har betydet at klapfaget har skullet åbnes. 

 

Antallet af passager under Masnedsundbroen i perioden 2004-2010 har 

været rimeligt konstant mellem 1.600-2.100 pr. år (Figur 5). Det 

samme gør sig gældende for passager af erhvervsskibe, om end 

antallet i 2008 var lidt højere - sandsynligvis på grund af at der blev 

udført renovationsarbejder af kajen i Vordingborg Sydhavn dette år. 

Antallet af oplukninger pr. år ligger forholdsvis konstant omkring de 

1.000 stk. 

 

 

Figur 5. Antallet af passager, antallet af passager af erhvervstrafik samt antallet 

oplukninger i perioden 2004-2010 ved Masnedsundbroen. 

Ser man på passagerne fordelt henover året er der klart flest passager 

henover sommermånederne, grundet de mange lystsejlere i farvandet 

Tabel 4). I vintermånederne er det derimod udelukkende 

erhvervstrafik, der sejler under Masnedsundbroen. Samlet set 

udgjorde erhvervstransporten små 10 % af det samlede antal 

passager i 2010, hvoraf Sontinja og MHV 803 Aries udgjorde 

hovedparten.  
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Tabel 4. Skibstrafik under Masnedsundbroen i 2010. 

2010 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec I alt 

Passager i alt 11 18 21 34 84 222 909 376 62 24 14 10 1785 

Erhvervspassager 11 18 19 8 9 25 28 15 10 9 11 10 173 

Natoplukninger 1 3 4 1 0 0 0 1 1 0 1 1 13 

Oplukninger 11 18 21 33 66 130 375 207 61 24 14 10 970 

% Erhvervpassager 
af total 

 
9,7 
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4 Sammenfatning af eksisterende 

trafik  

Den eksisterende trafik i projektområdet er analyseret, dels ved 

gennemgang af AIS (Automatic Identification System) i perioden 4. 

april 2006 til 31. december 2010, og dels ved data fra brovagten i 

perioden 2004-2010. Analysen viser en jævn trafikintensitet af skibe i 

området over perioden, og da der ikke kendskab til forhold, som har 

ændret trafiksituationen i området væsentligt siden 2010, er data 

vurderet at være repræsentative for den nuværende trafiksituation i 

området.  

 

Farvandet omkring Masnedsund gennemsejles næsten udelukkende af 

mindre skibe med en dybgang <4 meter, og der kun har været større 

skibe i området i forbindelse med renoveringen af Vordingborg 

Sydhavn i 2008. Fem fartøjer stod for omkring 80 % af alle passager 

af større skibe under broen. I sommermånederne øges trafikken ved 

broen væsentligt som følge af et større antal lystsejlere i denne 

periode. 
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Bilag 1: Farvandet øst for Masnedsundbroen. Skravering indikerer de lavvandede områder (herunder Masnedø Østflak), som adskiller Kalve Strøm 

og Storstrømmen mod syd med Færgestrøm mod nord.  



 

 

 13 

 

 
Bilag 2: Placering af sejlrenden som forventes etableret 1. januar 2016.   
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Bilag 3: Oversigtskort over de større havne i Masnedøs nærområde. 


