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Til Farvandets brugere og berørte parter
Anlæg af en ny Storstrømsbro og ny sejlrende til Orehoved Havn
Høring til brug for Søfartsstyrelsens behandling af sagen
Transport- og Bygningsministeren har med trafikaftalen fra den 21. marts 2013 besluttet at anlægge
en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro med cykel- og gangsti over Storstrømmen mellem
Vordingborg og Orehoved.
Trafikaftalen kan læses her:
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/storstroemsbro/nyheder/Sider/Trafikaftalen-bag-en-nyStorstr%C3%B8msbro-.aspx
Senest er der med politisk aftale fra d. 1. juli 2016, aftalt at den nye bro skal være færdig i 2022. Den
politiske aftale kan ses på dette link: https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2016/07/aftaleom-fremrykning-af-storstroemsbroen
Vejdirektoratet har i forlængelse heraf sendt udbudsmaterialet til at byde på opgaven med at bygge
den nye Storstrømsbro ud medio juli 2016. Vi forventer, at processen med tilbudsgivning og
efterfølgende kontraktforhandlinger vil vare ca. 1 år.
Når der herefter er valgt en entreprenør til opgaven vil denne gå i gang med de forberedende
arbejder. Det forventes, at selve anlægsarbejderne til søs, som vil have betydning for de
sejladsmæssige forhold vil vare i ca. 3 år og vil starte i 2018 og vare frem til 2022.
Som led i forberedelserne til gennemførelse af projektet i forbindelse med anlægsarbejderne til søs,
skal der foretages en høring af farvandets brugere og berørte parter. Høringen omfatter ligeledes
anlæg af en ny sejlrende til Orehoved Havn, som er en konsekvens af den nye bro. Denne høring er
en del af det materiale, som Søfartsstyrelsen skal bruge i forbindelse med deres behandling af
projektet.
Det skal bemærkes, at denne høring kun gælder i forhold til anlæg af en ny Storstrømsbro forbindelse,
og ikke forhold om nedrivning af den eksisterende bro. Det er politisk besluttet, at den eksisterende
bro skal rives ned, når den nye er anlagt. En høring af farvandets brugere af dette projekt foretages
om nogle år.
Placeringen af en ny Storstrømsbro umiddelbart vest for den eksisterende kan ses på nedenstående
kort (fig. 1).
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Fig. 1 – Placering af ny Storstrømsbro

Fig. 2: Ny Storstrømsbro og eksempel på
gennemsejlingsområder

De nærmere rammer for at tilsikre sejladssikkerheden ved entreprenørarbejder til søs, kan ses i
Søfartsstyrelsens vejledning m.m., der kan læses her:
http://www.soefartsstyrelsen.dk/SikkerhedTilSoes/Sejladssikkerhed/EntreprenoeropgaverSoes/Sider/d
efault.aspx
Dette er en del af grundlaget for, at Søfartsstyrelsen kan sagsbehandle de sejladssikkerhedsmæssige
forhold ved anlægsprojektet jævnfør § 6 i lov om sikkerhed til søs.
Myndigheder, virksomheder, repræsentative organisationer eller foreninger, der som farvandets
brugere eller på anden måde påvirkede interessenter, kan anses for at være en berørt part af
anlægsprojektet. Hvis De har bemærkninger til projektet, som De mener, bør indgå i Søfartsstyrelsens
vurdering af projektets påvirkning af sikkerheden til søs, anmodes De senest fredag d. 7. oktober
2016 at indsende bemærkninger til Vejdirektoratet på email til:
storstroemsbro@vd.dk
eller per brev til:
Vejdirektoratet
Guldalderen 12
4640 Hedehusene
Att. Charlotte Vind Lindgaard
Som en del af høringen afholder Vejdirektoratet et orienteringsmøde hvor projektet og de
sejladsmæssige forhold i anlægs- og driftsfasen gennemgås, ligesom der bliver lejlighed til at stille
spørgsmål.
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Mødet afholdes torsdag d. 22. september 2016 kl. 17-19 i Medborgerhuset, Skovvej 2 4760
Vordingborg.
Af hensyn til det praktiske arrangement er tilmelding til mødet nødvendig. Tilmelding kan foretages på
mail eller tlf. til Charlotte Vind Lindgaard senest mandag d. 19. september 2016. Der vil blive serveret
en sandwich til mødet.
Mail: cvl@vd.dk, tlf. 7244 3622.
På bilag 1 er der nærmere redegjort for forholdene under anlægsperioden, herunder de forventede
tidsmæssige varigheder af projektet.
En samlet liste over høringsparter fremgår af bilag 2. Hvis I mener, at der mangler nogle på oversigten
er I velkomne til at videresende den.
Spørgsmål til høringen eller projektet generelt er velkomne til undertegnede.
Venlig hilsen
Niels Gottlieb
Projektchef
Mail: ng@vd.dk, tlf. 7244 3623.
Ulrik Larsen
Mail: Ul@vd.dk, Tlf. 7244 3618
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Bilag 1
Anlægsbeskrivelse for aktiviteter til søs for anlæg af en ny Storstrømsbro
1. Generelle forhold
Anlæg af en ny Storstrømsbro er et stort projekt, som vil påvirke sejladsen for både erhvervs- og
fritidstrafik i de 3-4 år anlægsarbejdet varer.
I forbindelse med opførelsen af den nye bro er det nødvendigt at oprette arbejdsområder på tværs af
Storstrømmen med forbud mod uvedkommende sejlads mv.. I nedenstående er der en beskrivelse af
de arbejdsmetoder, der forventes at blive anvendt og de sejladsmæssige forhold, som forventes at
være til stede i Storstrømmen i anlægsfasen.
Det skal understreges, at nedenstående er baseret på Vejdirektoratets ”bedste bud” pt. I sidste ende
vil det være den kommende entreprenør, der planlægger arbejdsområder og de tidsmæssige rammer
for de enkelte aktiviteter, der skal foregå. Der er dog i udbudsmaterialet stillet nogle krav til
entreprenøren ift. at tillade gennemsejling af arbejdsområdet i byggeperioden, så vi forventer ikke, at
det vil afvige væsentligt fra nedenstående beskrivelse. Der er gennemført detaljerede analyser og
computersimuleringer af sejladsen for at afprøve, hvorvidt afmærkningen i anlægs- og driftsfasen
resulterer i sikre gennemsejlingsforhold for erhvervstrafikken. Simuleringerne er gennemført i
vanskelige vejr- og vindforhold af uddannede navigatører.

Fig 3. Visualisering af den nye Storstrømsbro med 2 gennemsejlingsfag og skråstag.

2. Anlægsmetoder og trin for anlæg af Storstrømsbroen
Anlæg af den nye bro forventes at ske i følgende overordnede trin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Udgravning af midlertidige arbejdskanaler og gravning af ny sejlrende til Orehoved havn
Fundering af bropiller
Etablering af brofag
Færdiggørelse af broen med jernbanespor, kørestrømsanlæg, vejbane og rækværk
Testkørsel på jernbane, og afprøvning af systemer
Retablering af havbunden ved delvis opfyldning af arbejdskanaler
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Udgravning af midlertidige arbejdskanaler skal ske på de lavvandede områder (hvor vanddybden er
mindre end ca. 5 m), da det forventes at de kraner m.m., der skal bruges har en dybgang på op til ca.
5 m, og skal have adgang til hele området.
Det vil være aktiviteterne 1-3 og 6, som vil påvirke de sejladsmæssige forhold i området.
I Vejdirektoratets VVM-undersøgelse (sammenfattende rapport, nr. 516) kan der i kap. 5 læses mere
detaljeret om, hvordan broen forventes at blive anlagt.
Rapporten kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside eller på dette link:
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/storstroemsbro/Sider/default.aspx
På hjemmesiden kan desuden ses flere visualiseringer der viser den nye bro med gennemsejlings- og
sidefag. På visualiseringerne er den eksisterende bro revet ned.

3. Passage i anlægsperioden
I anlægsperioden vil der blive etableret arbejdsområder, hvor der vil være gennemsejlingsforbud.
Disse er vist med skravering på oversigtskortene på figur 4 og 5. Arbejdsområderne og passagerne
gennem arbejdsområderne vil være afmærket med bøjer. Der vil i hele anlægsperioden være trafik
med arbejdsfartøjer i større eller mindre omfang.
Der vil være 3 sejlløb(passager), der som udgangspunkt er åbne hele tiden. Der vil dog være kortere
perioder, hvor det vil være nødvendigt at lukke passagerne ved land. Der vil være en passage ca. midt
i Storstrømmen hvor erhvervstrafikken skal passere og to passager tættere på land (en ved Masnedø
og en ved Falster) forbeholdt fritidssejlere (lystbåde, robåde m.m.). Det vil dog være tilladt for
fritidssejlere at passere i den midterste passage også, men der skal selvfølgelig udvises hensyn til
erhvervstrafik efter søvejsreglerne.
Den midterste passage, som primært er forbeholdt erhvervstrafik, vil blive holdt åben i hele
anlægsperioden. De to passager tættest på land tilstræbes ligeledes holdt åben i anlægsperioden;
men vil dog kunne lukkes i perioder. Samtidig lukning af begge passager vil kun ske efter aftale, og
aldrig i sommerperioden fra 1. april til 30. september.
Det forventes at anlægsperioden vil bestå af 3 faser hvor forholdene for sejlads i området vil skifte
karakter. Nedenfor er en kort beskrivelse af de forskellige faser.
4. Fase 1: Udgravning af arbejdskanaler, etablering af fundering og bropiller, etablering af
brofag i arbejdsområderne samt etablering af ny sejlrende til Orehoved havn
Området vil af skibsfarten i anlægsperioden kunne passeres gennem de 3 passager som overfor
beskrevet.
Fase 1 forventes at vare ca. 19 måneder.
Den midterste passager vil være ca. 120 m bred.
De sejladsmæssige forhold i fase 1 er vist på figur 4, hvor arbejdsområderne er vist med rød
skravering.
Forholdene omkring etablering af ny sejlrende til Orehoved Havn er beskrevet i afsnit 7.
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Fase 1 af anlægsarbejdet.

Fig. 4. Fase 1 af anlægsarbejdet med markering af arbejdsområder og gennemsejling. Frihøjden i de eksisterende
gennemsejlingsfag på den eksisterende bro i midten er uændret 26 m.
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5. Fase 2: Etablering af fundering i områder, hvor der var passager i fase 1, samt
etablering af brofag i arbejdsområderne
Området vil af skibsfarten kunne passeres gennem de 3 passager som ovenfor beskrevet. Forskellen
fra fase 1 vil være den midterste passage. I fase 1 er der en minimum 120 m bred passage på tværs
af brolinjen til dobbeltrettet sejlads.
I fase 2 vil passagen være flyttet til en sydligere placering, hvor der allerede er etableret bropiller,
således at skibstrafikken vil skulle passere brolinjen i 2 minimum 60 meter brede løb for hhv. ”øst- og
vestgående ” trafik.
Fase 2 forventes at vare ca. 11 måneder.
De sejladsmæssige forhold i fase 2 er vist på figur 5, hvor arbejdsområderne er vist med rød
skravering.
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Fase 2 af anlægsarbejdet.

Fig. 5. Fase 2 af anlægsarbejdet med markering af arbejdsområder og gennemsejling. Frihøjden i de eksisterende
gennemsejlingsfag på den eksisterende bro i midten er uændret 26 m.

8

6. Fase 3: Etablering af overbygning (skinner, kørestrøm, rækværk m.m.).
I denne fase vil alle fundamenter og bropiller være etableret, og forholdene vil i store træk være som
når broen er færdig. Der vil i denne situation være mulighed for sejlads under broen uden anden
hindring end broens piller, brodækket og entreprenørens arbejdsfartøjer. Den endelige søafmærkning,
navigationslys på broen m.m. vil også blive/være etableret i denne periode.
Fase 3 forventes at vare i ca. 10 måneder.
Efter den ca. 3 år lange anlægsperiode for etablering af brofag anvendes de endelige
gennemsejlingsfag og generne for skibstrafikken ved passage af ny Storstrømsbro antages herefter
for ubetydelige. Det forventes, at arbejdsområderne fjernes i løbet af 2022, og sejladsen bliver efter
mere permanente forhold.
7. Ny sejlrende til Orehoved Havn
Da den eksisterende sejlrende til Orehoved Havn kommer til at være i konflikt med den nye
Storstrømsbro, er det besluttes at grave en ny og nedlægge den eksisterende.
Orehoved Havn benyttes kun af erhvervsfartøjer.
Den nye sejlrende forventes at blive gravet som en af de første aktiviteter (samtidig med udgravning af
arbejdskanaler til den nye bro, som beskrevet i afsnit 4, forventeligt i 2018).
Den eksisterende sejlrende har et forløb ca. øst/vest i forhold til havnen og den nye sejlrende graves i
et nyt forløb næsten parallelt med den kommende bro ca. nord/syd. Den eksisterende sejlrende
sløjfes herefter.
Den nye sejlrende anlægges i en bredde på 70 m og en dybde på 7 m (som den eksisterende
sejlrende). Skråningerne graves med en hældning på 1:3. Der udgraves et svajebassin således, at
skibe kan vende foran/langs med molen. Sejlrenden afmærkes med bøjer, og der placeres fyr på land.
Placeringen og udformning af disse skal godkendes af Søfartsstyrelsen.
Der har i forbindelse med design af sejlrenden været foretaget computersimuleringer af besejlingen af
havnen med skibe af lignende typer som besejler havnen. Simuleringerne er blevet udført af
uddannede navigatører, og under vanskelige vind- og strømforhold.
På figur 6 er den nye sejlrende vist.
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Fig. 6: Ny sejlrende til Orehoved havn vist med gult

Den eksisterende Storstrømsbro
Det er politisk aftalt, at den eksisterende bro skal fjernes, når den nye bro er færdig. I anlægsfasen,
hvor den nye bro bygges, vil den gamle bro stå som den er i dag. I dag er der forbud mod
gennemsejling af Storstrømsbroen på nær i de 3 store gennemsejlingsfag i midten af broen.
Derudover er der fag nr. 7 tættest på Masnedø åbent for gennemsejling med en gennemsejlingshøjde
på ca. 15 m, samt fag nr. 50 tæt på Falster åbent for gennemsejling med gennemsejlingshøjde på ca.
11 meter. Disse 2 fag vil også være åbne i anlægsperioden. Forholdene i anlægsperioden for den
eksisterende bro er også vist på fig. 1 og 2.
Der vil blive udarbejdet et konkret projekt for fjernelse af den eksisterende bro senere, ligesom der vil
blive gennemført en tilsvarende høring for sejladsforholdene når denne skal fjernes. Anlægsarbejdet
forventes pt. at det vil ske umiddelbart i forlængelse, når den nye bro er åben i 2022.

Information under anlægsarbejdet
Søfartsstyrelsen er ansvarlig myndighed for sejladssikkerheden i danske farvande i henhold til § 6 i
Lov om sikkerhed til søs. Søfartsstyrelsen fastsætter derfor de nødvendige vilkår for risikoreducerende
tiltag af hensyn til sejladssikkerheden i anlægsperioden, herunder om sejladsmæssige restriktioner.
Søfartsstyrelsen vil i anlægsfasen løbende udsende informationer om anlægsaktiviteterne samt om
ændringer i farvandsafmærkningerne i Efterretninger for Søfarende og eventuelle hastende
informationer som farvandsefterretninger. Søkortrettelser vil desuden blive udsendt løbende af
Geodatastyrelsen.
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Vejdirektoratet vil desuden udsende informationer via opslag i lokale havne, på relevante hjemmesider
og i lokalpressen m.m. Information vil blive udarbejdet på dansk, tysk og engelsk.
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Bilag 2.
Høringsliste
Statslige myndigheder
Beredskabstyrelsen

brs@brs.dk

Energistyrelsen

ens@ens.dk

Miljø- og Fødevareministeriet

Mfvm@fvm.dk

Forsvarets ejendomsstyrelse

fes@mil.dk

Forsvarsministeriet

fmn@fmn.dk

Værnsfælles Forsvarskommando

vfk@mil.dk

Klima- Energi og bygningsministeriet

kebmin@kebmin.dk

Kystdirektoratet

kdi@kyst.dk

Sikkerhedsstyrelsen

sik@sik.dk

Trafik- og Byggestyrelsen

info@tbst.dk

Erhvervs - og Vækstministeriet

evm@evm.dk

Udenrigsministeriet - havret
Rigspolitiet

jtf@um.dk

Miljøstyrelsen

mst@mst.dk

Naturstyrelsen

nst@nst.dk

Kulturstyrelsen

post@kulturstyrelsen.dk

Geodatastyrelsen

gst@gst.dk

GEUS

geus@geus.dk

SKAT

myndighed@skat.dk

Beredskabsforbundet

bf@beredskab.dk

Naturerhvervsstyrelsen

mail@naturerhverv.dk

Erhvervsstyrelsen

erst@erst.dk

Marinehjemmeværnet

mhv-myn@mil.dk

politi@politi.dk

Regioner og kommuner
Danske regioner

regioner@regioner.dk

Faxe kommune

kommunen@faxekommune.dk

Guldborgsund kommune

kommunen@guldborgsund.dk

Kommunernes landsforening

kl@kl.dk

Lolland kommune

lolland@lolland.dk

Næstved kommune

borger@naestved.dk

Region Sjælland

regionsjaelland@regionsjaelland.dk

Stevns kommune

stevns@stevns.dk

Vordingborg kommune

post@vordingborg.dk
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Interesseorganisationer/virksomheder
Bilfærgernes Rederiforening

info@shipowners.dk

Danish Cable Protection committee

formand@dkcpc.dk

Danish seafood association

mail@danishseafood.org

Danmarks Fiskeriforening

mail@dkfisk.dk

Danmarks Fritidssejler union

dfu@dk-dfu.dk

Danmarks Rederiforening

info@shipowners.dk

Danmarks Skibsmæglerforening

info@shipbrokers.dk

Danmarks Sportsfiskeforbund

post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Vindmølleforening

info@dkvind.dk

Danpilot

danpilot@danpilot.dk

Dansk akvakultur

danskakvakultur@danskakvakultur.dk

Dansk amatørfiskerforening

kop@mailpostbox.dk

Dansk byggeri

info@danskbyggeri.dk

Dansk Energi

info@danskenergi.dk

Dansk Erhverv

info@danskerhverv.dk

Dansk Forening for Rosport
Dansk Fritidsfiskerforbund

dffr@roning.dk
teamstr@gmail.com
bcnr1@webspeed.dk

Dansk Industri

di@di.dk

Dansk Kano og kajakforbund

dkf@kano-kajak.dk

Dansk Landbrug

info@lf.dk

Dansk Sejlunion

ds@sejlsport.dk

Dansk Sportsdykker Forbund

dsf@sportsdykning.dk

Danske Havne

danskehavne@danskehavne.dk

Danske Maritime

info@danskemaritime.dk

Danske Råstoffer

lmv@danskbyggeri.dk

Danske Tursejlere

info@tursejleren.dk

Energinet.dk

info@energinet.dk

Foreningen af danske privathavne

aagfa@dongenergy.dk

Foreningen af lystbådehavne i Danmark

info@flidhavne.dk

Foreningen af småøernes Færgeselskaber

info@smaa-faergerne.dk

Rederiforeningen af 2010

mwn@shipowners.dk

Sammenslutningen af mindre Erhvervsfartøjer

info@smedanmark.dk

Søfartens Ledere

mail@soefartens.org

Søsportens Sikkerhedsråd

info@soesport.dk

Træskibs Sammenslutningen
Dykkerfirmaernes Brancheforening

ts.sekr@gmail.com

Foreningen til langturssejladsens fremme

ftlf@ftlf.dk

Friluftsrådet

fr@friluftsraadet.dk

DTU Veterinærinstituttet (færgefarten mellem Kalvehale havn og Lindholm)

vet@vet.dtu.dk

Brancheforeningen Danske Advokater

mail@danskeadvokater.dk

Danmarks Naturfredningsforening

dn@dn.dk

ps@seaservice.dk
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Danmarks Jægerforbund

post@jaegerne.dk

Dansk Transport og Logistik (Danske vognmænd)

dtl@dtl.eu

DONG Energy

kundeservice@dongengergy.dk

Vikingeskibsmuseet

museum@vikingeskibsmuseet.dk

DCE (tidligere Danmarks Miljøundersøgelser)

dce@au.dk

Dansk Land- og Strandjagt

formand@dls-jagt.dk

Dansk Svømmeunion

svoem@svoem.dk

Foreningen af Rådgivende Ingeniører

fri@frinet.dk

Havkajakroerne

formand@havkajakroerne.dk

Vattenfall

info@vattenfall.com

Danmarks Fiskeri Forening og Producent Organisation
Småøernes Færgeselskaber

mail@dkfisk.dk
info@smaa-faergerne.dk

Lokale interessenter
Guldborgsund Havne

havnen@guldborgsund.dk

Vordingborg Havne

trafikogpark@vordingborg.dk

Balle strand bådhavn

daddyo@live.dk

Gammel kalvehave havn

glkalvehavehavn@mail.dk

Jungshoved kirkehavn

nysoe@nysoe.dk

Kalvehave havn

kalvehavehavn@mail.dk

Kindvig havn

trafikhavn@vordingborg.dk

Kindvig lystbådehavn

kurtk@os.dk

Lindholm havn

tkni@vet.dtu.dk

Masnedø marinecenter

masnedoe@mmc.dk

Masnedø Marina

info@mmc.dk

Masnedø Gødningshavn

info@flex-godning.dk

Nyord havn

rejehop@stegenet.dk

Petersværft bro

pi@petersgaard.dk

Sejlklubben Snekken

webmaster@sejlklubben-snekken.dk

Skåning bro

chlo@vordingborg.dk

Stege havn

stegehavn@mail.dk

Stege Skibsværft

info@sandtrans.dk

Tærø havn

taeroe@taeroe.com

Vordingborg havne (Syd, nord og vesthavn)

jjcr@vordingborg.dk

Vordingborg ro- og kajakklub

vo-roklub@vo-roklub.dk

Guldborgland Bådelaug

bojesen@guldborg-havn-.dk

Sejlforeningen Vikingen

Carlerikjuelh@gmail.com
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