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1 Resume 

Denne rapport præsenterer en opdatering af sejladsanalysen for Kriegers Flak, 

som originalt blev gjort i forbindelse med VVM analysen i 2015 (DNV-GL, 2015) 

inklusiv en vurdering af sejladsrisikoen under anlægsfasen. Det endelige mølle-

layout er fastlagt og medfører, at antallet af møller er reduceret fra 202, som 

blev benyttet i worst-case scenariet, til 72. Derudover er møllerne flyttet læn-

gere ud mod grænsen af forundersøgelsesområdet. Det gælder især de nord-

vestligste møller, der er flyttet op til 3 km længere mod nord sammenlignet med 

det møllelayout, der blev benyttet i 2015. 

AIS data fra 2018 er analyseret med henblik på at identificere ændringer i trafik-

mønstrene, der kan have betydning for sejladsrisikoen. Generelt ses der ikke 

nogen ændringer i trafikmønstrene af væsentlig betydning for sejladsrisikoen. 

Der observeres en ny mindre trafik til og fra Baltic II vindmølleparken samt til 

området ved Kriegers Flak.  

Det opdaterede vindmøllelayout betyder, at de nordvestligste møller nu ligger 

midt i den benyttede sejlrute mellem Trelleborg og Rostock. Denne trafik er pri-

mært færger, som i fremtiden må justere deres rute for at sejle uden om par-

ken. Det samme gjorde sig i mindre grad også gældende i analysen af møllelay-

outet fra 2015, hvor de yderste møller lå tæt på færgeruten.  

Omlægningen af færgeruten er analyseret i yderligere detalje, da der vil være 

øget risiko for grundstødning ved Møn eller kollision med mølleparken, hvis fær-

gerne glemmer at ændre kurs når de skal manøvrere rundt om parken. Bereg-

ninger for disse scenarier resulterede i en returperiode på 610 år for kollision 

med møller, mens returperioden for grundstødninger ved Møn blev beregnet til 

64 år, og således ikke er helt uden betydning i den samlede vurdering. Det ses, 

at disse grundstødninger primært er mindre skibe samt handelsskibe og tank-

skibe, mens grundstødning for færger kun forventes med en returperiode på 379 

år og således vurderes acceptabel. Generelt er resultaterne for de specifikke 

analyser vedrørende ruteomlægningen ikke meget følsomme for den benyttede 

afstand mellem skib og mølle. Det betyder således at risikoen ikke øges væsent-

ligt hvis skibene vælger at sejle tættere på vindmølleparken. De benyttede anta-

gelser er generelt baseret på detaljeret analyse fra (DNV-GL, 2015) og vurderes 

at give en konservativ vurdering af risikoen. 
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En grov konsekvensvurdering er gjort for både grundstødninger, direkte og dri-

vende kollisioner. På basis af tidligere studier af ulykker bestemmes en betinget 

sandsynlighed for omkomne og/eller olie- og kemikalieudslip. Returperioden for 

olie- og kemikalieudslip, uanset størrelsen, er således konservativt estimeret til 

850 år mens returperioden for ulykker med omkomne er fundet til 5028 år.  

Risikoen i anlægsfasen er analyseret med fokus på kollisionsrisikoen for mand-

skabsbåde og krydsende trafik. Den resterende trafik, i form af transport af ma-

teriel til mølleparken, udgør kun en minimal trafik sammenlignet med den nu-

værende trafik i området. I koncentrerede perioder fordelt over få måneder vil 

op mod 10 mandskabsbåde sejle til og fra mølleparken med mandskab hver dag 

og forventes således at udgøre den største risiko under anlægsfasen. Det er så-

ledes antaget at medføre op til 2000 ture (4000 enkeltture) om året. En del af 

disse mandskabsbåde forventes at sejle fra Rødvig og krydser således to mindre 

trafikker på vej mod mølleparken. Sandsynligheden for kollision mellem mand-

skabsbåd og et passerende skib i løbet af anlægsfasen er således beregnet 

0.7%. Der kan eventuelt defineres en krydsningszone, hvor mandskabsbådene 

passerer trafikken, som markeres på søkortet og dermed giver en øget opmærk-

somhed og reduktion i risikoen.  

 

   



 

 

     

OPDATERING AF SEJLADSANALYSE FOR KRIEGERS FLAK HAVVINDMØLLEPARK  9  

http://projects.cowiportal.com/ps/A122740/Documents/03 Project documents/Report/0.4_submission/A122740-002_KriegersFlak_UpdateNavRisk_0.4.docx  

2 Indledning 

Kriegers Flak havmøllepark planlægges at opføres ca. 20km øst for Møn tæt ved 

den danske territorial farvandsgrænse. Lige øst for Kriegers Flak er den tyske 

Baltic II vindmølleparken opført. Derudover er et svensk vindmølle projekt også i 

gang men endnu ikke under opførsel. Beliggenheden af Kriegers Flak er vist i Fi-

gur 1. Det skal bemærkes Energinet er ansvarlige for ilandsføringskabler og risi-

koen forbundet med disse er således ikke omfattet af denne analyse. 

 

Figur 1 Beliggenhed af Kriegers Flak  

2.1 Formål 

Sejladsforholdene relateret til Kriegers Flak havmøllepark blev analyseret i 2015 

i forbindelse med VVM undersøgelsen og dokumenteret i (DNV-GL, 2015). For-

målet med dette studie er at opdatere analysen af sejladsforhold med fokus på 

de forhold, hvor der måtte være en ændring. Denne rapport vil således reflek-

tere de ændringer, der måtte være sket siden analysen i 2015 og skal ses som 

et tillæg til den originale analyse. Derudover omfatter analysen også sejladsrisi-

koen under anlægsfasen, da denne ikke blev vurderet i forbindelse med VVM un-

dersøgelsen. 
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Fokus er specielt på placeringen af vindmøller, som er ændret siden analysen i 

2015 samt potentielle ændringer i skibstrafikken, som revurderes med de nyeste 

AIS data fra 2018. 

En præliminær vurdering af ændrede sejladsforhold blev 28.02.2019 præsente-

ret for Søfartsstyrelsen, og der blev nået enighed om hvilke analyser, der bør 

gøres som del i opdateringen.  

 

2.2 Basis  

Basis for at udføre denne opdatering er foruden Sejladsanalysen fra 2015 (DNV-

GL, 2015) primært nye AIS data fra 2018 samt det opdaterede og endelige møl-

lelayout. Sejladsanalysen fra VVM'en i 2015 omtales i denne rapport fremover 

som "(sejlads)analysen fra 2015", "den original analyse" eller blot (DNV-GL, 

2015). 

2.3 Hovedresultater fra VVM analysen i 2015 

I sejladsanalysen fra 2015 blev sejladsforholdende analyseret med den viden, 

der var tilgængelig på tidspunktet. Da flere vindmølle layouts var i spil dengang, 

blev et såkaldt worst-case vindmølle layout benyttet som basis. Returperioden 

for kollisioner mellem kommercielle skibe (med AIS) og vindmølleparken blev 

beregnet til 72 år. Risikoen fra drivende skibe der var altdominerende mens di-

rekte påsejlinger havde en returperiode på 377.000 år.  

Returperioden for kollision mellem fisker og vindmølle blev fundet til 9 år. Trawl 

var det primære bidrag til kollisioner for fiskere og med deres lave trawl ha-

stighed blev konsekvenserne vurderet at være begrænset.  
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3 Vindmølle layout 

Antallet og størrelsen af vindmøllerne i det endelige layout har ændret sig siden 

VVM redegørelsen i 2015. I 2015 blev der benyttet et layout med 202 vindmøller 

(3MW), da dette blev vurderet at være konservativt sammenlignet med de da-

værende alternativer, der var på tale dengang. Det endelige møllelayout inklu-

derer 72 vindmøller (8MW) og er således reduceret til næsten en tredjedel af 

det, der tidligere blev benyttet.  

Figur 2 viser en sammenstilling af mølleplaceringerne, som blev benyttet i 2015 

og det endelige layout. Der noteres følgende ændringer i vindmølle layoutet: 

› Afstanden mellem møllerne er øget. Afstanden mellem to vindmøller var tid-

ligere ned til 500m, mens den mindste afstand for det endelige layout er ca. 

1000m.  

› De nordvestligste vindmøller flyttet ud til grænsen af forundersøgelsesom-

rådet og er således længere mod nord og vest i det endelige layout sam-

menlignet med det fra 2015. Vindmølleparken som helhed optager således 

et større areal. De nordvestligste vindmøller er rykket ca. 3 km længere 

mod nord, se udsnit i Figur 2, mens de mest vestlige møller er forskudt ca. 

2 km mod vest. Mod syd er møllere ca. 1 km længere mod syd sammenlig-

net med møllelayoutet fra 2015.   

› Det er besluttes at vindmøllerne funderes på monopæle med en diameter 

på ca. 6 m i vandlinjen. I analysen fra 2015 var der usikkerhed omkring 

fundaments typen og 10 m diameters blev således konservativt antaget.  

 

Figur 2 Endeligt vindmølle layout (rød) sammen med mølle layout benyttet i analy-

sen i 2015 (sort) 

Betydningen af de ændrede vindmølleplaceringer afhænger i høj grad af skibs-

trafikken i området. Helt generelt vil færre vindmøller i sig selv dog forventes at 
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føre til en reduceret sandsynlighed for kollision, mens et større område med 

vindmøller kunne føre til en stigning i kollisionssandsynligheden. 
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4 Screening af ændrede sejladsforhold  

I dette kapitel analyseres sejladsmønstrene på baggrund af AIS data for 2018 

med henblik på at identificere om der er sket ændringer i trafikken mellem 

2010/11 og 2018 herunder om der er opstået nye ruter. 

4.1 AIS data 

AIS data for 2018 er indhentet og analyseret for at identificere og om muligt ve-

rificere de sejladsmønstre, der blev benyttet som basis for den originale analyse. 

Derudover skal AIS data benyttes til at vurdere, om det ændrede mølle layout 

vil ændre sejladsforholdene i området.  

4.2 Trafikmønstre 

På baggrund af det analyserede AIS data fra 2018 er intensitetskortet i Figur 3 

skabt. Det viser intensiteten af skibsbevægelser (AIS signaler) i området om-

kring Kriegers Flak og identificerede ruter er markeret. Ved sammenligning med 

trafikmønstret i figur 8-2 i (DNV-GL, 2015) ses generelt et uændret mønster 

med undtagelse af ændringerne relateret til opførelsen af Baltic II og forunder-

søgelser til Kriegers Flak.  

 

Figur 3 Trafikintensitet baseret på AIS data i området ved Kriegers Flak i 2018  
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Den største trafik på Rute T (rute 1+2), syd for vindparken fremstår meget ty-

deligt med trafikseparering. Der noteres ikke nogen ændring i trafikmønstret 

sammenholdt med analysen fa 2015. Ligeledes fremstår rute 9 og 10 vest for 

mølleparken samt rute 3 og 4 nord for parken også uændret. I den nordvestlige 

del af parken passerer trafikken mellem Trelleborg og Rostock (rute 6 og 7), 

som primært udgøres af færger.  

Det observeres at vindmølleparken Baltic II er installeret og trafik, i form af in-

spektion og vedligehold til de enkelte vindmøller er synlig. Installationen af Bal-

tic II har derudover også medført, at den trafik, som i 2015 blev observeret at 

sejle direkte igennem parken, nu har været tvunget til at følge en anden rute – 

formentlig rute 8. Derudover observeres en intensitet af skibe i området om-

kring Kriegers Flak, som formentlig skyldes diverse forundersøgelser i forbin-

delse med projektet. Trafik på rute 11 mellem Rødvig og Kriegers Flak/Baltic II 

kan give anledning til en øget risiko og denne vurderes eksplicit i Kapitel 8 vedr. 

anlægsfasen, da samme rute forventes at blive benyttet i anlægsfasen. 

Foruden den nye trafik til og fra Kriegers Flak og Baltic II vurderes der ikke at 

være nogle væsentlige ændringer i trafikmønstret, som kunne give anledning til 

en forøget risiko.  

4.3 Vindmølle layout og skibstrafik 

Figur 4 viser trafikintensiteten sammen med de originale og opdaterede mølle 

placeringer.  

Det observeres, at de nordvestligste vindmøller, der er flyttet længere ud, vil 

påvirke færgetrafikken mellem Rostock og Trelleborg i en højere grad sammen-

lignet med analysen i 2015. Disse skibe skal således omlægges så de passerer 

uden om det opdaterede møllelayout. Det kan på baggrund af intensitetskortet 

ikke bestemmes om dette vil føre til en øget risiko og der henvises til kapitel 5, 

hvor netop omlægning af denne rute analyseres i mere detalje. 

Det noteres også, at de sydlige møller er flyttet lidt længere syd og derfor lidt 

nærmere Rute 1 og 2. Da afstanden mellem sejlruten og mølleparken stadig er 

ca. 15 km vurderes denne reduktion på ca. 1 km ikke at udgøre nogen væsentlig 

forskel. Denne ændring behandles således ikke yderligere.  

Foruden de to overnævnte ændringer og den overordnede reduktion i antallet af 

møller er der ikke identificeret andre forhold vedrørende det nye møllelayout, 

der kunne give anledning til en ændret risiko.  
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Figur 4 Intensitets kort for AIS skibstrafik fra 2018 i området omkring Kriegers 

Flak 

4.4 Skibstrafik på ruter 

I det foregående afsnit blev sejladsmønstrene omkring Kriegers Flak visualise-

ret. Den faktiske trafik, der sejler på de identificerede ruter identificeres ved 

hjælp af såkaldte krydsningslinjer. En krydsningslinje er en geografisk linje på 

tværs af en sejlrute som benyttes til optælling af krydsende skibe. Samme me-

tode blev brugt i (DNV-GL, 2015), og de benyttede krydsningslinjer er således 

valgt, så de i så vidt omfang muligt stemmer overens med dem, som blev be-

nyttet i (DNV-GL, 2015). Figur 5 viser, hvordan krydsningslinjerne (rød) er defi-

neret i forhold til sejlruterne (blå stiplet).    
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Figur 5 Intensitetskort med krydsningslinjer (rød) til bestemmelse af skibstrafik på 

ruter (blå stiplet) 

Tabel 1 viser optællingen af skibe på hver af de analyserede skibsruter for 2018 

sammen med den optælling, der blev gjort i (DNV-GL, 2015) baseret på AIS 

data fra 2010/2011. AIS data for 2018 manglende data for 5 dage og således er 

optællingerne nedenfor skaleret så det svarer til et fuldt år. Derudover bør det 

nævnes, at trafiktællingen ikke er filtreret og således inkluderer alle skibe, der 

har passeret krydsningslinjen uanset vinklen og tiden mellem AIS punkterne. 

Dette anses konservativt, da en vinkelfiltrering vil reducere antallet af passager 

væsentligt, men formentlig i overensstemmelse med metoden i (DNV-GL, 2015),  

Det ses at trafikken generelt er uændret eller let øget mellem 2010/11 og 2018. 

Den lette stigning på Rute 1+2 kan skyldes en generel stigning i trafikken, men 

kan også skyldes, at flere skibe har AIS sender ombord. Stigningen for rute 8 

begrundes formentlig i opførelse af Baltic II, som har øget trafikken ned til par-

ken i forbindelse med vedligehold.  

Krydsnings-

linje 

Rute 2010/2011 2018 Stigning 

1 Rute 1 & 2 29681 31815 7% 

3 Rute 9 & 10 6217 6599 6% 
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4 Rute 3 & 4 23.087 29.548 28% 

5 Rute 5 4.796 4.288 -11% 

6 Rute 6 & 7 6.847 6.863 0% 

7 Trafik til Kriegers 

Flak/Batic II 

(flyttet til Rute 8) 2.256  

8 Rute 8 3.819 4.558 19% 

Tabel 1 Sammenligning af skibstrafik baseret på AIS data fra 2010/11 og 2018 

Tabel 2 viser en sammenligning af skibstrafikken for udvalgte ruter tættest par-

ken opdelt på skibstyper. På Rute 1 og 2, der udgør klart størstedelen af trafik-

ken ses ikke nogen ændring af betydning. Antallet af tankere er næsten uæn-

dret. Det samme gælder "øvrige" og færger, dvs. hvis man slår tallene fra de to 

kategorier sammen. Ændringen i den indbyrdes fordeling mellem de to katego-

rier kan skyldes klassificeringen.  

Rute 6 og 7 udgøres primært af færger mellem Trelleborg og Rostock. Sammen-

lignet med 2010/11 ses et reduceret antal færgepassager og en næsten tilsva-

rende stigning i antallet af "øvrige". Baseret på AIS fra 2018 fremgår en stor an-

del af den "øvrige" trafik som værende lystbådstrafik, som i nogle sammen-

hænge også kan grupperes sammen med færgerne, da den primære risiko for 

både færger og lystbåde er tab af menneskeliv . Det fremgår dog ikke klart om 

fx lystsejlere er inkluderet som "Færger" i (DNV-GL, 2015). Samlet set vurderes 

denne omfordeling af trafik ikke at have væsentlig betydning for den samlede ri-

siko. Foruden færger ses et mindre og konstant antal tankskibe. 

Rute Rute 1+2  Rute 6+7  Rute 8  

År 2010/2011 2018 2010/2011 2018 2010/2011 2018 

Tanker 7,320 7.756 104 106 369 435 

Øvrige 16.673 18.683 296 1.208 3.287 3.901 

Færge 2.499 1.671 6.437 5.537 90 67 

Ro-Ro 3.189 3.705 10 12 73 155 

Total 29.681 31.815 6.847 6.863 3.819 4.558 

Tabel 2 Sammenligning af trafik opdelt på skibstype på udvalgte ruter i 2010/2011 

og 2018 

Overordnet er der ikke observeret betydelige forskelle i skibstrafikken ved sam-

menligning af AIS data fra 2010/11 og 2018. Der er observeret en ny trafik på 

rute 11 mellem Rødvig og Kriegers Flak, som også benyttes i anlægsfasen. Dette 

analyseres således i kapitel 8.   
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4.5 Fiskeri 

Analysen af fiskeri i forbindelse med VVM'en i 2015 var baseret på VMS data. 

Der blev observeret en tydelig trawl aktivitet syd for parken og samlet set blev 

returperioden for kollision mellem fisker og mølle estimeret til 9 år.  

Givet at omfanget af fiskeri i området ikke er ændret væsentligt, forventes risi-

koen for kollision at være reduceret med baggrund i det reducerede antal møller 

samt den større afstand mellem møllerne. 

Generelt må der i driftsfasen ikke trawles indenfor 200 m af søkablerne og 200 

m rundt om møllerne. I anlægsfasen er der forbud mod fiskeri i hele mølleområ-

det.  

I forbindelse med opdateringen af sejladsrisikoen er AIS data fra 2018 samt in-

formationer om fangstmængder, indhentet fra fiskeristyrelsen, benyttet som ba-

sis. Fiskeskibe længere end 15 m er forpligtiget til at have AIS. De fleste mindre 

fiskeskibe har også AIS selvom de ikke er forpligtiget, men de kan slå den fra 

efter eget ønske. AIS data kan således kun benyttes til at skabe et overblik over 

fiskeri der foretages med større både. 

  

Den største fiskerihavn i området omkring Kriegers Flak er Klintholm havn på 

det sydlige Møn. Her blev der i 2018 registret 23 AIS fiskefartøjer. Det længste 

skib var 19 m og det korteste 5 m. På Figur 6 ses AIS data fra fiskeskibe som i 

2018 var i Klintholm havn. Det ses, at deres fiskeri foregår syd for vindmøllepar-

ken i overensstemmelse med analysen i (DNV-GL, 2015), hvor trawl syd for par-

ken var dominerende.  

 

Figur 6: Data fra fiskeskibe med AIS, som i 2018 har været i Klintholm havn 

I Figur 7 ses fiskeskibe med AIS, som var i området i 2018, men ikke i Klintholm 

havn. Næsten alle skibene er på gennemrejse. Kun en enkelt polsk trawler fi-

skede muligvis i selve mølleområdet. Der er således ikke tegn på at større fi-

skerskibe fra andre havne end Klintholm benytter området.  
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Figur 7: AIS data fra fiskeskibe som i 2018 ikke har været i Klintholm havn 

Jævnfør statistik fra fiskeristyrelsen over mængden af fiskeri i Klintholm havn, 

der anses at være den dominerende havn for fiskeri i området, ses det at 

mængden af fanget fisk (i kg) er forholdsvis uændret eller let stigende siden 

2010/2011. Det forventes på den baggrund ikke at være en betydelig stigning i 

omfanget af fiskeri ved mølleparken. 

Samlet set vurderes risikoen forbundet med fiskeri ikke at medføre en betydelig 

ændring af risikoen sammenlignet med analysen i (DNV-GL, 2015). Givet at om-

fanget af fiskeri i området ikke er ændret væsentligt, forventes risikoen for kolli-

sioner at være reduceret med baggrund i det reducerede antal møller samt den 

større afstand mellem møllerne. 

Det noteres at drift og vedligehold på vindmølleparken forventes at ske ud af 

Klintholm havn, men da det kun drejer sig mod op til 3 relativt små skibe om 

dagen, må risikoen forbundet herved anses at være begrænset.   

4.6 Konklusion af screening og udvalgte emner til 
videre analyse 

På baggrund af ovenstående screening vurderes sandsynligheden for drivende 

kollisioner ikke at ændres betydeligt da den overordnede trafik på de domine-

rende ruter er ikke ændret signifikant. Generelt vil færre møller betyde en re-

duktion i risikoen. Dog dækker møllerne omtrent det samme område, hvormed 

der ikke forventes en betydelig ændring. Drivende kollisioner, der udgjorde den 

største risiko i (DNV-GL, 2015) vurderes således ikke i yderligere detalje.  

Ved analyse af de opdaterede mølleplaceringer og skibstrafikken, de berører, 

bemærkes det at trafikken på rute 6 og 7 nordvest for parken skal foretage en 

eller flere kursændringer for at sejle uden om parken. Denne konsekvens var al-

lerede til stede ved det originale mølle layout i (DNV-GL, 2015) men er forstær-

ket ved de ny mølleplaceringer. I den forbindelse er det besluttet at lave en 

mere detaljeret, kvantitativ analyse af denne omlægning og de konsekvenser, 

det kunne have for sejladssikkerheden. Denne analyse findes i kapitel 5. 
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Fiskeri er på baggrund af AIS data samt statistik fra fiskeristyrelsen vurderet. 

Det opdaterede møllelayout med væsentlig færre møller giver som udgangs-

punkt anledning til at forvente en reduceret kollisionsrisiko. Fangststatistik fra 

Klintholm havn, der er den primære fiskerihavn i området indikerer kun en let 

stigning i fangstmængden. Samlet forventes der ikke en markant ændring i risi-

koen forbundet med det opdaterede møllelayout. 
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5 Detaljeret analyse af sejladssikkerhed 

ved omlægning af rute 6 og 7 

En væsentlig ændring, som konsekvens af det opdaterede møllelayout er, at 

rute 6,7, der primært udgøres af færger mellem Trelleborg og Rostock skal om-

lægges i en højere grad end det blev vurderet i VVM'en . Figur 8 viser et eksem-

pel på fremtidig sejlads rundt om møllerne. Det antages, konsistent med anta-

gelserne i (DNV-GL, 2015), at afstanden mellem yderste mølle og den nordgå-

ende rute er 2500 m samt at den indbyrdes afstand mellem den nord- og sydgå-

ende rute er 2000m.  

 

Figur 8 Omlægning af rute 6 og 7 rundt om det nordvestlige hjørne af parken  

Der findes i realiteten mange muligheder for at sejle rundt om møllerne og det 

vil i sidste ende afhænge af, hvad kaptajnen på skibet foretrækker. Den afbil-

dede rute er defineret, så den svarer mest muligt til ruteomlægningen i (DNV-

GL, 2015), da denne blev bekræftet af TT-Line som værende en plausibel sejl-

rute.  

Med de nye mølleplaceringer og de definerede nye ruter, forventes nordgående 

skibe på rute 6 at foretage en større kursændring sammenholdt med ændringen 

i (DNV-GL, 2015).  

Alternativet, hvor en mindre kursændring foretages tidligere vurderes generelt 

at reducere risikoen, da skibene således foretager kursændringen længere fra 

parken og muligvis undgår at have kurs mod mølleparken.  
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Det vurderes derfor at være konservativt at betragte situationen som vist i Figur 

8, hvor der foretages en kursændring relativt tæt på parken.  

I relation til risikobilledet med den omlagte rute 6 og 7 bemærkes følgende tre 

scenarier, der kunne give anledning til en øget risiko: 

1 Direkte kollisioner: Skibe på rute 6, der ved sejlads forbi mølleparken pga. 

tekniske eller menneskelige fejl kommer på afveje og potentielt på kollisi-

onskurs.  

2 Nordgående glemme-at-dreje kollision: Nordgående skibe på rute 6, der 

sejler mod mølleparken, men glemmer at foretage den nødvendige kursæn-

dring og derfor sejler ind i mølleparken 

3 Sydgående glemme-at-dreje grundstød: Sydgående skibe på rute 7, der 

sejler uden om mølleparken, men glemmer at foretage kursændring of der-

med potentielt går på grund ved Møn. 

Hvert af de ovennævnte scenarier er analyseret yderligere i de følgende afsnit. I 

afsnit 5.2.3 vurderes resultaternes følsomhed for antagelser omkring ruteom-

lægning.  

 

5.1 Direkte kollisioner 

I VVM analysen (DNV-GL, 2015) blev returperioden for direkte kollisioner med 

møller fra rute 6 og 7 bestemt til 2.5E-6 og var dermed et ubetydeligt bidrag til 

den samlede kollisionsfrekvens. Det blev antaget at skibene ønsker at holde 

samme sikkerhedsafstand til hinanden og til møllerne som de naturligt har ved 

passage af hinanden. Dette blev analyseret i (DNV-GL, 2015) og bekræftet af 

rederiet TT-line som besejler ruten sammen med Stena Line.   

Såfremt middel afstanden til mølleparken og afstanden mellem skibene ikke æn-

dres vil kollisions sandsynligheden forblive uændret. Dette vil umiddelbart være 

den grundlæggende antagelse, da det ikke kan forventes at færgerne ønsker at 

reducere deres sikkerhed for at spare nogle hundrede meters sejlads.  

Ikke desto mindre er resultaternes følsomhed for denne antagelse blevet analy-

seret, da det ikke kan afvises at passage med en kortere afstand til mølleparken 

stadig vil være sikkert.  

Reduceres afstanden fra 2500m til 1500m, en betydelig reduktion, kan sandsyn-

ligheden for at en færge får en direkte kollision med den nærmeste mølle genbe-

regnes, ved brug af en samme antagelser vedr. fordeling og standardafvigelse, 

som i (DNV-GL, 2015).  

Beregningerne viser at sandsynligheden for kollision med den nærmeste mølle 

vil stige med en faktor 100-1000. Hvis det konservativt antages at den samlede 
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kollisionsfrekvens multipliceres med en faktor 1000 fås en sandsynlighed på 

2.5E-3 og en returperiode på 400 år, som stadig vurderes at være forholdsvis 

sjældent, sammenlignet med den generelle returperiode for kollision med mølle-

parken på 72 år. 

  

Figur 9 Sammenligning af omlægning af færgerute som konsekvens af endelig 

mølle layout (venstre) og møllelayout benyttet ved VVM (højre) . 

 

5.2 Glemme-at-dreje kollision 

Som illustreret i Figur 10 vil der, hvis skibene vælger at følge deres nuværende 

rute mod mølleparken, være en risiko for, at noget går galt, og de ikke får lavet 

den nødvendige kursændring for at sejle uden om parken. Dette scenarie refere-

res til som et glemme-at-dreje scenarie og gør sig gældende for både nordgå-

ende skibe med kurs mod møllerne samt sydgående skibe med kurs mod Møn. 

Dette scenarie blev ikke analyseret i (DNV-GL, 2015) da de yderste møller lå 

længere inde i parken og således ikke gav anledning til nogen kollision hvis ski-

bet glemte at dreje.  
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Figur 10 Illustration af glemme-at-dreje scenarier for henholdsvis nordgående med 

kurs mod mølleparken og for sydgående med kurs mod Møn 

Som nævnt i kapitel 4 er det primært færger der besejler rute 6 og 7. Færger 

har generelt en øget sikkerhed om bord og en reduceret risiko for ulykker. Ikke 

desto mindre er der foretaget en beregning af sandsynligheden for dette scena-

rie.  

Metoden, der er anvendt til at udregne kollisionsfrekvensen er baseret på (Friis-

Hansen, 9 March 2008) og beskrevet i Bilag B. De generelle principper og anta-

gelser er beskrevet i det følgende:  

Sandsynligheden for at skib ikke foretager den nødvendige manøvre betegnes 

"Causation-sandsynligheden" og er sat til 1,25·10-4 , i overensstemmelse med 

antagelsen for Horns Rev 3, og reduceret med en faktor 3 for færger, da de ge-

nerelt er mere opmærksomme end fragtskibene. Det antages derudover at 

skibe, der har glemt at dreje kontrollerer deres position hvert 3. minut. Med ca. 

20 minutters sejlads mellem knækpunkt og mølle/Møn vil størstedelen nå at 

rette op på deres kurs inden de når mølle/Møn. Det antages generelt at 20% al-

drig når at rette kursen, mens denne andel kun antages at være 2% for fær-

gerne i overensstemmelse med tilsvarende erfaringer og overvejelser ved Store-

bæltsbroen.  

For handelsskibe på rute mellem Trelleborg og Rostock antages yderligere at 

sandsynligheden for komplet uopmærksomhed reduceres med 50% til 10%, da 

disse skibe kun kort forinden har lagt fra havn og således må forventes at have 

en mindre sandsynlighed sammenlignet med skibe, der har været længere un-

dervejs (f.eks. transit mellem Nord- og Østersø) eller med lystsejlere i området.  
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Skibene opdeles således på skibe mindre og større end 25 m for at skelne min-

dre lystfartøjer, fiskefartøjer, slæbebåde osv. fra større handelsskibe inklusive 

tankskibe, som generelt forventes at være længere end 25 m og have en mindre 

sandsynlighed for total uopmærksomhed som beskrevet ovenfor. Til trods for, at 

næsten alle skibe vil have bunkers olie ombord må mængden forventes at være 

væsentlig større på handelsskibe og opdelingen understøtter således også en 

konsekvensbetragtning, hvor mængde af olieudslip fra en lille båd må forventes 

marginal sammenlignet med de større skibe og olietankere. 

5.2.1 Nordgående glemme-at-dreje kollisioner 

I Tabel 3 er de beregnede kollisionsfrekvenser og tilhørende returperioder vist. 

Resultaterne er opdelt på Færger og Andre skibe, da færger generelt har en re-

duceret risiko, som modelleres vha. forskellige reduktionsfaktorer, som nævnt 

ovenfor.  

Det ses, at den samlede returperiode er i størrelsesordenen flere hundrede år og 

således ikke har væsentlig betydning for det samlede risikobillede. Det skyldes 

bl.a. den lille geometriske sandsynlighed for at ramme en mølle samt afstanden 

til møllerne som gør, at sandsynligheden for, at skibet når at reagere og rette op 

er større.  

 
Færger Andre skibe≥25m Andre skibe<25 m Alle skibe 

Objekt Antal 
per år 

Returperi-
ode [år] 

Antal 
per 
år 

Returpe-
riode [år] 

Antal 
per år 

Returpe-
riode 
[år] 

Returpe-
riode [år] 

Møller 2.769 2.014 376 1.556 305 1.995 610 

Tabel 3 Antal af skibe per år og returperiode for kollision med møller grundet rute-

omlægning    

5.2.2 Sydgående glemme-at-dreje grundstødninger 

På samme måde som de nordgående skibe på rute 6 skal ændre deres sejlads-

mønster, vil det samme gøre sig gældende for de sydgående skibe på rute 7. For 

at sejle uden om mølleparken forventes de at sætte kurs i retning ud for den 

yderste mølle, og indirekte også mod spidsen af Møn, allerede ved udsejlingen 

fra Trelleborg. En væsentlig forskel på dette scenarie og det nordgående 

glemme-at-dreje scenarie er den geometriske sandsynlighed for kollision givet 

at skibet har glemt at dreje. Ved kurs direkte mod Møn vil skibet, hvis det ikke 

korrigerer sin fejl, næsten altid gå på grund, mens de nordgående har en sand-

synlighed for at passere igennem mølleparken uden kollision. Denne ændring af-

spejles også i resultaterne, som er givet i Tabel 4. 

Returperioden er 64 år og det er specielt de "Andre skibe" der giver det største 

bidrag. På baggrund af denne returperiode, som vil give anledning til en væsent-

lig stigning af kollisioner/grundstødninger sammenlignet med resultaterne i 
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(DNV-GL, 2015) bør konsekvenserne vurderes, før en samlet vurdering af risi-

koen kan gives. 

 
Færger Andre skibe≥25m Andre skibe<25 m Alle skibe 

Objekt Antal 
per år 

Returperi-
ode [år] 

Antal 
per 
år 

Returpe-
riode [år] 

Antal 
per år 

Returpe-
riode 
[år] 

Returpe-
riode [år] 

Møn 2.768 379 358 202 287 125 64 

Tabel 4 Antal af skibe per år og returperiode for grundstødninger som følge af 

glemme-at-dreje scenarie 

Konsekvenserne ved en grundstødning er generelt anderledes og typisk mindre 

alvorlige sammenlignet med kollisioner med faste objekter som fx. vindmøller. 

Afgørende for konsekvensen er bl.a. skibets type, last, størrelse, hastighed, an-

tallet af passagerer og havbundens udformning. Det observeres at returperioden 

for grundstødninger med færger ikke vil medføre en væsentlig stigning i risikoen 

og konsekvenserne vurderes således ikke yderligere.  

Det største bidrag til den lave returperiode blev i Tabel 4 identificeret at komme 

fra de 287 passager af "Andre skibe <25m" med en returperiode på 125 år. 

Disse skibe er typisk lystsejlere, som næppe sejler direkte på ruten mellem Trel-

leborg og Rostock, men som alligevel har passeret krydsningslinjen. Dermed er 

det ikke engang sikkert, at møllernes tilstedeværelse faktisk påvirker disse ski-

bes sejladsmønster på samme måde som hos de større skibe. For sådanne små 

skibe er grundstødninger ikke ualmindelige og typisk uden voldsomme konse-

kvenser da havbunden rundt om Danmark er forholdsvis blød de fleste steder, 

deriblandt det berørte område ud for Møns nordlige kyst. Der ligger imidlertid en 

del større sten og klippestykker på havbunden inden for 4-meters dybdekurven 

ved Hellehavn Nakke og kystafsnittet mod sydøst1, som kan forventes at berøre 

lystskibene, der når næsten helt ind til stranden inden de grundstøder. Herfra er 

det dog relativt nemt at redde sig i land for de berørte personer. Omkomne ved 

sådanne grundstødninger forventes meget usandsynlige og det vurderes således 

acceptabelt at disse grundstødninger kan forekomme med en returperiode på 

125 år. 

Andre skibe >25m har det næsthøjeste bidrag med en forventet returperiode på 

202 år. Disse skibe inkluderer, foruden et antal mindre fragtskibe, også ca. 100 

tankskibe. For disse skibe er risikoen for olie- eller kemikalie udslip den største 

bekymring, mens mindre udslip fra bunkeres tanke er en risiko for alle fragt-

skibe. En samlet konsekvens vurdering for samtlige kollisioner og grundstødnin-

ger findes i afsnit 6.1. 

 

                                                
1 Jf. Geodatastyrelsens aktuelle søkort i 1:200.000 (Geodatastyrelsen, 2016) 

samt mere detaljerede udsnit fra (Eniro, 2019) og (Delius Klasing, 2006) 
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5.2.3 Følsomhedsanalyse 

Beregningerne i de tre foregående afsnit er udført på basis af nogle grundlæg-

gende antagelser om skibes opførsel ved passage af hinanden samt ved passage 

af et objekt (som fx en vindmølle).  

De to primære antagelser af betydning for risikoen er 

› Nordgående skibe vil gennemsnitligt holde 2500 m afstand til nærmeste 

mølle 

› Nord- og sydgående trafik vil holde 2000m afstand til hinanden 

Disse antagelser stammer fra (DNV-GL, 2015), hvor trafikken på de berørte ru-

ter blev analyseret i detalje. De begrundede antagelser omkring den fremtidige 

sejlads blev efterfølgende bekræftet af TT-Line, der besejler den relevante rute.  

I (DNV-GL, 2015) betød ruteomlægningen umiddelbart ikke en stigning i risi-

koen, da afstand mellem møller og rute er stor og de to glemme-at-dreje scena-

rier ikke var til stede.  

Nu, hvor møllerne er flyttet længere ud har det betydning, hvilket rutemønster, 

der antages for de omlagte skibe. For begge glemme-at-dreje scenarier vil risi-

koen reduceres, hvis skibene vælger at passere møllerparken med mindre end 

2500m afstand, som ellers antaget i dette og det tidligere studie. Derudover kan 

det også have betydning hvorvidt der vælges ét eller to knækpunkter i omlæg-

ningen.  

For at undersøge følsomheden for antagelser om ruternes beliggenhed beregnes 

kollisions -og grundstødningsfrekvensen, hvis afstanden mellem den nordgående 

rute og nærmeste møller reduceres fra 2500m til 500m. En afstand på 500m vil 

i mange situationer vurderes acceptabelt og sikker, og det er således ikke ureali-

stisk at dette kunne forekomme. Resultaterne af beregningen er summeret i Ta-

bel 5 og det ses, at sandsynligheden ikke ændres markant. Det har således ikke 

afgørende betydning, hvordan ruteomlægningen defineres så længe principperne 

svarer til dem, som blev antaget i (DNV-GL, 2015) og dette studie. 

Scenarie Returperiode [år] Returperiode [år] 

Afstand mellem mølle og 
rute 

2500 m 500 m 

Kollision med møller 610 334 

Grundstødning ved Møn 64 65 

Alle 58 55 

Tabel 5 Sammenligning af returperiode for grundstødning og kollision med møller 

ved reduceret afstand mellem rute og mølle fra 2500m til 500m 
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Overordnet set vurderes antagelser vedrørende færgesejladsen således ikke at 

have afgørende betydning for den samlede sejladsrisiko og dette er således ikke 

diskuteret yderligere med rederierne.  
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6 Konsekvensvurdering 

De primære bekymringer ved skibskollisioner eller grundstødninger er typisk ri-

sikoen for tab af menneskeliv samt alvorlige miljøkonsekvenser i form af olie- og 

kemikalieudslip. Generelt set vil olie- og kemikalieudslip forekomme meget mere 

hyppigt end ulykker med omkomne. Konsekvenser i form af olie- og kemikalie 

udslip vil blive adresseret i afsnit 6.1 mens risikoen for tab af menneskeliv vur-

deres i afsnit 6.2. 

6.1 Olie- og kemikalieudslip  

Konsekvenserne ved påsejling af vindmøller blev ikke vurderet i den originale 

sejladsanalyse fra VVM'en. Det blev dog noteret, at ca. hver 10. kollision i dan-

ske farvande fører til udslip. Generelt må det forventes, at drivende kollisioner 

vil have mindre sandsynlighed for udslip sammenlignet med direkte påsejlinger. 

Det antages således, at der er 5% sandsynlighed for udslip ved drivende kollisi-

oner samt 10% ved direkte påsejling.  

Sandsynligheden for udslip ved grundstødning er generelt lavere end ved kollisi-

oner, specielt i Danmark, hvor havbunden er blød på de fleste steder, deriblandt 

det berørte område ud for Møns nordlige kyst; der ligger imidlertid en del større 

sten og klippestykker på havbunden inden for 4-meters dybdekurven ved Helle-

havn Nakke og kystafsnittet mod sydøst2, som kan forventes at berøre i hvert 

fald nogle af de grundstødende skibe, især når de har lille dybgang. Skader på 

skibet under overvejende bløde bundforhold skyldes tit, at skibet løftes, hvorved 

skroget overbelastes, frem for at det penetreres ind i skroget. Sandsynligheden 

for udslip ved grundstødning er estimeret baseret på tidligere analyse fra et stu-

die om olie- og kemikalieudslip i danske farvande (COWI, 2007) og fundet til 1% 

for udslip fra bunkerstanken givet en grundstødning (alle skibe) og 2% for udslip 

fra lasttankene givet en grundstødning (kun lastede olie- og kemikalietankere). 

Selv om ikke alle skibe er lastede olie- eller kemikalietankere, og mange små 

skibe vil have ubetydelige mængder olie ombord medtages samtlige skibe, og 

det antages konservativt, at sandsynligheden for spild er 2% for samtlige skibe. 

Tabel 6 viser ulykkesfrekvensen og returperioden af udslip samt de benyttede 

betingede sandsynligheder for de forskellige ulykkesscenarier. Det ses, at det 

største bidrag kommer fra drivende kollisioner, der blev beregnet i (DNV-GL, 

2015).  

Samlet set beregnes konservativt en returperiode på 850 år for ulykker med olie 

eller kemikalieudslip. Langs størstedelen af disse udslip vil være mindre spild fra 

bunkertanken.  

                                                
2 Jf. Geodatastyrelsens aktuelle søkort i 1:200.000 (Geodatastyrelsen, 2016) 

samt mere detaljerede udsnit fra (Eniro, 2019) og (Delius Klasing, 2006) 
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Konse-

kvensvur-

dering – 

Olie og ke-

mikalieud-

slip 

 Ulyk-

kessce-

narier 

Frekvens 

[1/år] 

Betinget sandsynlig-

hed givet kolli-

sion/grundstød 

Fre-

kvens af 

ulykker 

med ud-

slip 

[1/år] 

Returperi-

ode [år] 

Original 

analyse 

Direkte 

påsejling 
2,E-06 10% 2,70E-07 3.703.704 

Drivende 

kollision 
1,4E-02 5% 7,00E-04 1.429 

Ekstra bi-

drag fra 

glemme-

at-dreje 

scenariet 

Grund-

stødning 
1,6E-02 2% 3,12E-04 3.207 

Direkte 

påsejling 
1,6E-03 10% 1,64E-04 6.096 

Total  
3,12E-02  

1,18E-

03 
850 

Tabel 6 Vurdering af frekvensen og returperioden for olie og kemikalieudslip  

6.2 Tab af menneskeliv    

I den originale sejladsanalyse fra VVM'en (DNV-GL, 2015) blev konsekvensen 

ved ulykker med færger på ruten mellem Rostock og Trelleborg vurderet vha.  

konservative antagelser om sandsynligheden for omkomne ved kollisioner samt 

antallet af omkomne. Denne vurdering blev kun gjort for færger. Konsekvens-

vurderingen i denne opdatering bygger bl.a. på disse antagelser og vurderinger, 

der blev gjort i den originale analyse.  

Foruden konsekvensen ved færgekollisioner, vurderes konsekvensen generelt for 

drivende og direkte påsejlinger. Dette suppleres med en konsekvensvurdering 

for glemme-at-dreje påsejlinger og grundstødninger der potentielt kan ske som 

en konsekvens af det endelige møllelayout.  

Tabel 7 viser de benyttede antagelser relateret til sandsynligheden for omkomne 

ved forskellige typer af ulykker, samt det forventede gennemsnitlige antal om-

komne givet en ulykke med omkomne. For direkte samt drivende påsejlinger er 

de benyttede antagelser baseret på dem, som blev præsenteret i Sejladsanaly-

sen fra VVM'en (DNV-GL, 2015). Antagelser om omkomne ved grundstødninger 

er baseret på (Rømer, 1996) og bygger på statistik fra flere hundrede grund-

stødninger. Tallet svarer til én omkommen per 5.000 ulykker. Da havbunden, 

som tidligere nævnt, er overvejende blød udenfor Møn, må den benyttede betin-

gede sandsynlighed for omkomne givet en grundstødning vurderes at være kon-
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servativ. Dette understøttes ydermere af, at der ikke kendes til danske grund-

stødninger med omkomne i nyere tid. Der foreligger på nuværende tidspunkt 

imidlertid ikke oplysninger nok for at kunne underbygge en endnu lavere sand-

synlighed for omkomne, da dette ville kræve enten kendskab til flere end 5.000 

grundstødninger uden omkomne eller en detaljeret modelmæssig beskrivelse af 

de forhold, der kan lede til dødsfald. 

Det vurderes at der tilsvarende til påsejlingerne vil være 5 gange flere omkomne 

ved grundstødninger for færger sammenlignet med den resterende trafik.  

 Ulykke Betinget sandsyn-

lighed for om-

komne givet 

ulykke 

Antal omkomne ved 

ulykke med omkomne 

Direkte påsejling - Færge  0,045 10 

Drivende kollision - Færge 0,03 6 

Direkte påsejling - Andre skibe  0,015 2 

Drivende kollision – Andre skibe 0,01 1,5 

Grundstødning - Færge 0,0002 10 

Grundstødning - Generel 0,0002 2 

Tabel 7 Sandsynlighed for omkomne ved direkte kollisioner, drivende kollisioner 

samt grundstødninger (DNV-GL, 2015) (Rømer, 1996) 

Ved brug af ovenstående betingede sandsynligheder for omkomne givet kollision 

beregnes frekvensen af ulykker med omkomne. Denne findes i Tabel 8 sammen 

med basisfrekvensen af kollisioner og grundstødninger. Tabellen er opdelt såle-

des at de originale beregninger fra sejladsanalysen fra VVM'en er adskilt fra de 

nye bidrag fra glemme-at-dreje kollisioner.  

Basis Scenarie Ulykkesfrekvens 

[1/år] 

Frekvens af ulykker med om-

komne [1/år] 

Fra original 

VVM 

 

Direkte påsejling af mølle 

(færger på rute 6,7)  

2,65E-06 1,19E-07 

Direkte påsejling af mølle 

(færger på rute 6,7 und-

taget)  

5,00E-08 7,50E-10 
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Drivende påsejling af 

mølle (færger på rute 

6,7) 

8,08E-04 2,42E-05 

Drivende påsejling (fær-

ger på rute 6,7 undtaget)  

1,32E-02 1.32E-04 

Ekstra bi-

drag fra 

glemme-

at-dreje 

scenariet 

Direkte påsejling (færger 

på rute 6,7)  

4,97E-04 2,23E-05 

Direkte påsejling (færger 

på rute 6,7 undtaget) 

1,14E-03 1,72E-05 

Grundstødning (færger 

på rute 6,7 undtaget) 

1,30E-02 2,59E-06 

Grundstødning (færger 

på rute 6,7) 

2,64E-03 5,28E-07 

Total  3,12E-02 1,99E-04 

Samlet re-

turperiode  

 32 år 5.028 år 

Tabel 8 Årlig frekvens af ulykker med omkomne opdelt på forskellige ulykkessce-

narier 

Samlet set fås en returperiode på ulykker med omkomne på 5.028 år. På bag-

grund af det forventede antal omkomne ved forskellige ulykker og skibstyper fås 

gennemsnitligt 3 omkomne per ulykke.  
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7 Risikovurdering af sejladsrisiko i 

driftsfasen 

På baggrund af den generelle screening i kapitel 4 samt den detaljerede analyse 

af ruteomlægningen i 5 vurderes de ændrede forhold at medføre en væsentlig 

stigning af kollisions/grundstødnings frekvensen sammenholdt med vurderingen 

fra VVM'en. Stigningen skyldes at sydgående skibe mellem Trelleborg of Rostock 

må tage en mere vestlig kurs for at sejle uden om mølleparken og dermed har 

kurs mod Møn og risiko for at grundstøde, hvilket specielt udgør en risiko for 

olie- og kemikalieudslip. Den analyserede ruteomlægning og den benyttede tra-

fiktælling er baseret på omlægningsprincipperne fra analysen i 2015 og vurderes 

at være konservativ, da alle skibe uanset størrelse og sejlmønster er medtaget. 

Returperioden for grundstødninger alene er 64 år og medfører, at den samlede 

beregnede returperiode, baseret på resultatet fra analysen 2015, reduceres fra 

72 år til 32 år. Risikoen fra drivende skibe forventes at være grundlæggende 

uændret. Det reducerede mølleantal kunne medføre en let reduceret risiko i for-

hold til analysen fra 2015. 

Da ændringen i returperiode udgør en væsentlig ændring i den ugunstige retning 

i forhold til originalanalysen, er konsekvenserne ved både grundstødninger men 

også helt generelt for drivende og direkte kollisioner vurderet. Omkomne samt 

olie- og kemikalieudslip er generelt de største bekymringer. Baseret på tidligere 

studier hvor der er lavet statistik på ulykker med udslip og/eller omkomne er 

betingede sandsynligheder for udslip og omkomne bestemt.  

Returperioden for udslip er således konservativt estimeret til 850 år, mens re-

turperioden for ulykker med omkomne er 5.028 år med et gennemsnitligt 3,2 

omkomne per ulykke. 

Samlet set er en returperiode på 32 år ikke uvæsentlig. Det ses dog at returpe-

rioden for ulykker med alvorlige konsekvenser i form at omkomne og/eller olie 

og kemikalieudslip forekommer langt sjældnere med en returperiode på hen-

holdsvis 5.028 og 850 år, som ikke virker disproportional kort.  
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8 Vurdering af risikoen i anlægsfasen 

Sejladssikkerheden under anlægsfasen er kort berørt i (DNV-GL, 2015) fra VVM-

fasen, men der henvises til den store usikkerhed, der på denne tid var vedrø-

rende byggemetode og omfang.  

Antallet af møller og fundamentstypen er nu fastlagt, der findes en tidsplan og 

det ligger fast, hvor de forskellige delkomponenter skal udskibes fra. Det forven-

tes umiddelbart, at installationsfasen varer 2 år. Således vil der være forøget 

aktivitet i området i denne periode.  

Under hele installationsperioden forventes der at være en afmærket 500 m sik-

kerhedszone samt afviser- og redningsfartøj. Den detaljerede afmærkning afta-

les i samarbejde mellem Vattenfall og Søfartsstyrelsen. Det noteres også at der 

vil være råstofindvinding til Femern Bælt under installation perioden som bør ko-

ordineres imellem Vattenfall og Femern. 

De forskellige mølleelementer produceres og udskibes fra mange forskellige ste-

der og med stor variation i antallet af ture, der skal sejles. Tabel 9 nedenfor vi-

ser et overblik over de forventede ture, der skal sejles til og fra mølleparken i 

forbindelse med anlægsfasen.  

Det ses tydeligt, at den dominerende trafik vil være mandskabsbåde. Den reste-

rende trafik er meget begrænset, når der sammenlignes med trafikken, der ge-

nerelt sejler i området (se Tabel 1). Skibe fra Hartlepool samt Ålborg forventes 

at følge rute T gennem Storebælt eller sejle gennem Øresund. Monopælene fra 

Rostock følger den gængse trafik mellem Rostock og T ruten. Generelt set vur-

deres denne begrænsede trafik ikke at medføre en signifikant ændring i sejlads-

sikkerheden.  

Udskibsningssted Element Antal ture (frem og til-

bage) i alt 

Ålborg: 20x80BP tug 

+barge  

Transition Piece ~ 70 

Rostock: BP Tug -  Monopæl ~70  

Rønne:  Wind Turbine Gene-

rator 

~20-30 

Hartlepool:  Cable ~1-2  

Rødvig, Klintholm, andre:  Mandskabsbåd (CTV)  ~  2000 t/r (4000 enkel-

ture i alt (op til 10 

ture/dag) 

Tabel 9 Udskibsningssteder samt forventet antal ture til/fra Kriegers Flak 
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Mandskabsbåde udgør klart den største trafikmængde. Der vil typisk være tale 

om små både, ca. 20 m lange, der sejler til og fra vindmølleparken med mand-

skab. Figur 11 viser en planlagt sejlrute for mandskabsbådene fra Rødvig, som 

krydser ruterne 9, 10 og 6, 7. Denne rute benyttes allerede i dag af diverse min-

dre fartøjer (rute 11), der skal ud til Kriegers flak eller Baltic II. 

 

Figur 11 Potentiel sejlrute for mandskabsbåde ud af Rødvig 

Færgen mellem Rostock og Trelleborg sejler med en vis regularitet og det blev i 

(DNV-GL, 2015) noteret, at de typisk passerer området mellem kl. 2-3, 9-10, 

14-15. Typisk, forventes det, at mandskabsbådene sejler ud om morgen (før 

9.00) og hjem efter klokken 15.00, hvilket reducerer sandsynligheden for møde-

situationer.  

Et estimat af sandsynligheden for kollision er beregnet vha. simple antagelser 

om mandskabsbådene og deres rute samt om skibstrafikken på de krydsende 

ruter. En generisk værdi på 3·10-4 per passage benyttes for sandsynligheden for 

uopmærksomhed under sejlads (COWI, 2007). Det antages konservativt, at ski-

bene sejler ligeligt forbi i løbet af dagen. Færger har generelt en reduceret risiko 

grundet deres lokalkendskab samt øget opmærksomhed og særlige procedurer 

på broen. Der antages, at kollisionsfrekvensen for disse skibe reduceres med en 

faktor 3 samt tilsvarende for mandskabsbådene, som også forventes at have et 

tilsvarende lokalkendskab og rutine i at besejle området. Det antages konserva-

tivt at mandskabsbåde sejler med 20 knob, til trods for at de typisk kan sejle 

25-30 knob. Jo højere hastighed desto kortere tid befinder de sig i krydsnings-

området.  

Med de ovennævnte antagelser beregnes en returperiode for kollision mellem 

mandskabsbåd og krydsende trafik på 152 år og sandsynligheden for kollision 
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under hele anlægsfasen til 0,7%. Dette antager, at bådene sejler 2.000 ture til 

og fra mølleparken i anlægsfasen dvs. 4.000 passager i alt.  

Med en sandsynlighed på under 1%, vurderes kollisioner mellem mandskabs-

både og krydsende trafik ikke at reducere sejladssikkerheden væsentligt sam-

menholdt med de bidrag der kommer under driftsfasen.   

Konsekvenserne ved kollision mellem en relativt lille mandskabsbåd og en større 

færge forventes at være kritiske og sandsynligheden for omkomne er ikke uvæ-

sentlig.  

En specifik passage der hvor mandskabsbåde krydser trafikken på rute 6, 7 og 

9, 10 kan med fordel aftales i samarbejde med Søfartsstyrelsen og inkluderes på 

søkort, så trafikken er opmærksom på de krydsende mandskabsbåde i byggepe-

rioden. 
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Bilag A Metode til beregning af 

krydsningskollisioner 

Dette bilag beskriver metoden der er benyttet til at beregne krydsende kollisio-

ner mellem mandskabsbåden og den nord-sydgående trafik. 

Antallet af krydsende kollisioner beregnes ved at udregne den geometriske 

sandsynlighed for at skibe på to krydsende ruter kan ramme hinanden. Denne 

sandsynlighed ganges så med causation sandsynligheden Pc for at navigatørerne 

ikke handler som de skal, hvis skibene mødes. 

I COWIs analyse af oliespild i danske farvande (COWI, 2007), blev Pc sat til 

3,0·10-4. Da passagerskibe har to mand på broen, og generelt er kendt med far-

vandet, reduceres deres Pc med en faktor 0,34. Denne faktor svarer til reduktio-

nen for skibe med lods. Mandskabsbåden er et passagerskib og Pc for denne bli-

ver derfor 0.34·3,0·10-4 = 1,02·10-4 

Den geometriske sandsynlighed udregnes som i (Friis-Hansen, 9 March 2008) og 

gengives kort her:  

 

Q(1) og Q(2) er antallet af skibe per tidsenhed på hvert ruteben. Deres hastighed 

er givet ved V(1) og V(2). Vij er skibenes relative hastighed i forhold til hinanden. 

θ er vinklen de to ruter mødes i. Dij er størrelsen af det område skibene kan mø-

des i. Dij afhænger af skibenes størrelse, hastighed og vinklen de møder hinan-

den. Indeksene i og j er indekset for henholdsvis skibstype og skibsstørrelse 

som der summeres over. 

Antallet af krydsende kollisioner er mindst for hurtige skibe som møder hinanden 

vinkelret på. Det skyldes at den tid de befinder sig i fareområdet Dij, så er 

mindst. Derved er sandsynligheden for at de kolliderer mindre. 
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Bilag B Metodebeskrivelse: Glemme-at-

dreje kollision 

Antallet af sejlende hændelser beregnes ud fra nedenstående ligning og meto-

den er illustreret i Figur 12. 

Nc=Ns Pg Pc R 

Hvor: 

Nc   … Antal hændelser per år 

Ns … Det årlige antal skibe på den enkelte rute 

Pg  … Den geometriske sandsynlighed for at skibet har kurs mod objektet 

Pc … Sandsynligheden for at skibet ikke afværger kollisioner, f.eks. ved at 

 ændre kurs 

R  … Risikoreducerende faktorer fra f.eks. VTS, lods, særlige hjælpemid

 ler ombord eller afmærkning af objektet 

 

Det samlede antal kollisioner fås så ved at summere over alle skibe og ruter. 

Helt specifikt for Kriegers Flak analyseres, foruden de scenarier som allerede er 

analyseret i originalanalysen i (DNV-GL, 2015), to glemme-at-dreje scenarier, 

nemlig skibe der er sydgående fra Trelleborg mod Rostock samt nordgående 

skibe i modsat retning. 

I Figur 12 er en rute defineret ved tre punkter P1 and P2 and P3. Sandsynlighe-

den for at et skib rammer et objekt fordi skibsføreren glemmer at dreje ved 

punkt P2 udregnes fra skibenes fordeling tværs over ruten. Tværfordelingen fast-

lægges ud fra AIS-data og fittes til en matematisk fordeling. Dette blev allerede 

gjort i (DNV-GL, 2015) og da trafikken er relativt uændret siden analysen fra 

2015 er de samme parametre benyttet. Pg udregnes ud fra skibes bredde og ob-

jektets projicerede bredde ind på tværfordelingslinjen. Herefter kan sandsynlig-

heden beregnes ud fra den matematisk estimeret tværfordeling.  

For enden af hvert ruteben er der en sandsynlighed for at skibet glemmer at 

dreje. Den sættes til 1.25·10-4 baserende fra studier gjort i forbindelse med Sto-

rebæltsbroen. Herefter er der en sandsynlighed for at for at skibet opdager fej-

len og retter den ved at gå ind på den rigtige kurs. Hvis skibet glemmer at 

dreje, har det mulighed for kontrollere sin position og dermed opdage fejlen 

hvert 3. minut.  Hver gang skibet kontrollerer sin position har det 20 % sand-

synlighed for ikke at reagere. Færgerne har 2 % sandsynlighed for ikke at rea-

gere. Skibe der således glemmer at dreje og ikke retter op modelleres ved en 

poissonfordeling: 

Pc =1.25·10-4 ·(0.2+0.8·( exp(-d/(lambda·v) ) 

hvor d er afstand mellem knæk og objekt i m, v er skibets hastighed i m/s og 

lambda sættes til 180 s (3 minutter). Basis for denne modellering er erfaringer 

fra hændelser ved Storebæltsbroen. 
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Da afstanden mellem knækpunkt of vindmøllepark/Møn er relativt lang, vil kun 

henholdsvis 20% og 2% af skibene ikke nå at rette deres fejl.  

 

 

Figur 12 Geometrisk beregning af sandsynligheden for rutekollision og glemme-at-

dreje-kollision  
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