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1 I ndledning og sammenfatning 
Bilaget  er en del af den sam lede m iljøkonsekvensvurdering af projektet . Målgruppen for 

rapporten er Søfartsstyrelsen, der skal godkende den sej ladssikkerhedsm æssige del af 

projektet .  Desuden har Tyskland i deres Espoo-høringssvar angivet, at  de er interesseret  

i konklusionerne. 

Der er i bilaget  vist,  hvad 20 8 MW vindm øller placeret  nordøst  for Als vil betyde for 

sej ladssikkerheden i om rådet . Rapporten giver nogle anbefalinger t il,  hvordan sikkerhe-

den kan forbedres, hvis de 20 m øller opst illes. Vælger m an at opst ille 40 m øller à 4 MW, 

vil kollisionsfrekvensen fordobles. Der er argumenteret  for, at  skib-skibskollisioner ikke 

giver et  signifikant  r isikobidrag hverken under eller efter, at  vindm ølleparken er opført.  

1.1 Metode og grundlag 
Analysen er baseret  på 'Guidelines for Formal Safety Assessment  (FSA) ' udgivet  af den 

I nternat ionale marit ime Organisat ion I MO ( I MO, 2002) . For at  få en forståelse af sej -

ladsforholdene i om rådet  og ident ificere farerne i forbindelse med vindm ølleparken, er 

der afholdt  en HazI D-workshop i Sønderborg med interessenterne fra om rådet . 

Til at  vurdere de farer, som  blev ident ificeret  ved workshoppen, er der opst illet  en t ra-

fikm odel ud fra skibenes AI S-data og fiskeskibenes VMS-data. Da lystbåde og fiskeskibe 

under 15 m  generelt  ikke er udstyret  m ed AI S, er der korrigeret  herfor ved at  gange 

AI S- tallene for disse med en faktor på 8. Den m atem at iske model t il beskrivelsen af 

skibst rafikken og ulykkesfrekvenserne stemm er overens med den, der er blevet  benyt tet 

ved andre vindmølleprojekter f.eks. Horn Rev 3 og Kriegers Flak.  Der undersøges både 

normalt  sej lende skibe og drivende skibe. 

Først  regnes på den nuværende situat ion m ed de ruter , der sej les på i dag for at  kali-

brere m odellen. Den historiske returperiode for grundstødninger m ed fragtskibe ligger 

m ellem  4 og 16 år afhængig af størrelsen på det  område, m an ser på. Modellen giver 
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en grundstødnings- returperiode på 13 år. Herefter ændres rutenet tet ,  så skibene går fr i 

af m øllerne, se Figur 1-1.  

  

Figur 1-1 Til venstre ses sejladsruterne i projektområdet i dag, til højre de mulige fremti-

dige ruter. Det grå område er der, hvor der er givet forundersøgelsestilladelse, 

det blå område er der, hvor møllerne planlægges opført, de grønne cirkler er de 

planlagte 8 MW møller. 4 MW møllerne står også inden for det blå område. 

1.2 Resultater og konklusioner  
For det  nye rutenet  udregnes, hvor m ange skib-møllekollisioner og grundstødninger der 

kan forventes efter anlægget  af vindm ølleparken. Den est imerede returperiode er 11 år.  

Bet ragter m an kun den norm alt  sej lende kommercielle t rafik, vil den m edføre en m ølle-

kollision hver 371. år. Scenariet,  hvor kom mercielle skibe får m askinstop og driver m od 

m øllerne, medfører møllekollisioner hver 123. år. I  alt  vil fragtskibene opleve en m ølle-

kollision hver 92. år.  For vindm ølleparken Horns Rev 3 blev møllekollisionsfrekvensen t il 

sammenligning fundet  t il én hver 44. år for fragtskibe. Ved Horns Rev er der væsent ligt  

flere forbi-sej lende skibe end ved den planlagte vindm øllepark Lillebælt  Syd, hvor ski-

bene t il gengæld sej ler tæt tere på m øllerne. 

Lystbåde udgør hovedparten af t rafikken i somm erperioden, og der sker adskillige 

grundstødninger om  året. Analysen viser, at  m ølleparken kan reducere lystbådenes 

ulykkesfrekvens, da bådene i højere grad forventes at  holde sig t il de etablerede sej -

ladsruter i om rådet  på grund af m øllernes t ilstedeværelse. Langt  de fleste hændelser 

vurderes i dag at  komm e fra både, der sej ler spredt  uden for ruterne. Antallet  af grund-

stødninger m ed lystbåde i dag er beregnet  t il 0,8 per år. Efter etablering af mølleparken 

udregnes antallet  af hændelser t il en hver 12. år. For lystbådene forventes der ca. lige 

m ange sej lende og drivende hændelser, m ens der for fragtskibene regnes m ed t re gange 

flere drivende end sej lende m øllekollisioner. 

At  et  skib rammer en mølle, er ikke nødvendigvis alvorligt  for skibet  eller møllen. Ana-

lysen est imerer antallet  af alvorlige møllekollisioner m ed fragtskibe t il én hver 691. år, 
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og for sm åskibe 158. år. Disse frekvenser er baseret  på overslagsbet ragtninger, som 

t jener t il vise, at  de beregnede frekvenser  kan nedsæt tes markant  ved inddragelse af 

konsekvensbet ragtninger.  En mere detaljeret  konsekvensanalyse synes derfor ikke nød-

vendig.  

Tabel 1-1 Nogle tal fra rapporten. Bemærk at der her er lagt små skibe ind i første række. 

Disse er taget fra de kommercielle skibe. Derfor synes tallene ikke helt ens. 

Skibstype Antal sk ibs-
passager om-
kring møllerne 

Returperiode for 
sej lende sk ib-
møllekollisioner  

Returperiode for 
dr ivende sk ib-
møllekollisioner  

Returperiode for 
alle sk ib-mølle-
kollisioner  

Returperiode for alvor-
lige sk ib-møllekollisio-
ner (grov vurdering)  

Lystbåde og små-
skibe L< 50m  7.164 pr. år  41 år 88 år 28 år 158 år  

Fragtsk ibe 1.050 pr. år  371 år  123 år  92 år 691 år  

Alle sk ibe/ både 8.214 pr. år  38 år 51 år 21 år 129 år  

 

Tabel 1-1 viser hovedtallene fra konklusionen. Det  begrænsede antal af alvorlige ulykker  

skyldes, at  om rådet  er forholdsvist  beskyt tet  m od vind og specielt  bølger. 

Trafikken er fra m aj  t il septem ber dom ineret  af lystbåde. Fragtskibsintensiteten er lav 

sammenlignet  med de øvrige danske st ræder. 5-6 mindre fragtskibe på mellem  1.500 

og 12.000 tons dødvægt  passerer om rådet  om  dagen. En gang om  ugen sej ler store 

bulkskibe og olietankere langs Als t il og fra Aabenraa. Mølleparken vil resultere i m indre 

ruteændringer for de sm å ruter , der i dag går gennem  det  planlagte m ølleom råde. Det te 

vil m est påvirke lystbådene, da langt  den største del af fragt t rafikken sej ler øst  eller 

vest  om  m ølleom rådet .  Det  skal underst reges, at  det  vil være t illadt  at  sej le gennem  

om rådet  med lystbåde. 

Analysen viser, at  der efter m øllernes etablering for fragtskibes vedkom mende forventes 

en hændelse (en grundstødning eller en m øllekollision)  hver 11. år m od en grundstød-

ning hver 13. år i dag. Skibene forventes at  ram me en m ølle hver 92. år. Grundstødnin-

ger er den dom inerende hændelse, men antallet  falder fakt isk. Det  er altovervejende 

drivende fragtskibe, der vurderes at  kunne kom me i konflikt  m ed vindm ølleparken. Ved 

sej ladssikkerhedsvurderingen af vindm ølleparken Horns Rev 3 blev m øllekollisionsfre-

kvensen est imeret  t il én hver 44. år for fragtskibe. Her var det  også drivende skibe, som  

udgjorde den største andel. 

For lystbåde er resultatet  noget  mere usikkert ,  da disse sej ler mere spredt , og fordi 

deres uddannelsesniveau er m eget  varierende. Analysen viser , at  antallet  af hændelser 

m ed lystbåde fakt isk falder, da møllerne vil tvinge dem  ind på sej lruterne. Da langt  den 

største del af hændelserne kommer fra lystbåde, som sej ler uden for ruterne, er det  en 

fordel at  få flere skibe ind på en rute – selv om det te i teorien kan m edføre flere skib-

skibskollisioner. 
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Ved at  inddrage sandsynligheden for alvorlige skader på skibene er der groft  argumen-

teret  for, at  frekvensen af alvorlige hændelser ligger m arkant  under den generelle kolli-

sionsfrekvens. For fragtskibene vil returperioden for alvorlige skader være op m od 691 

år og for småskibe og lystbåde 158 år. Alvorlige skader defineres her som  enten oliefor-

urening eller personskade i størrelsesordenen tab af liv. Den sam lede returperiode for 

alvorlige skader på alle skibe og både est imeres t il 129 år. Når frekvensen for alvorlige 

hændelser ligger så langt  under den generelle kollisionsfrekvens, skyldes det , at  vind-

hast igheden og bølgerne i om rådet  er m eget  m indre end ved f.eks. ved Horns Rev.  

1.3 Anbefalinger  
Analysen viser, at de to m øller længst  mod nord tydeligt  ses i kollisionsfrekvenserne, 

dog ikke på et  krit isk niveau. Det  kunne overvejes at  m arkere dem  tydeligere, end stan-

darden foreskriver, eller at  flyt te dem  m od sydvest , hvis m uligt  på grund af de andre 

faktorer, der har indflydelse på placeringerne. 

Da den lystbådst rafik, som  i dag sej ler gennem  det  sydvest lige m ølleom råde, forventes 

at  sej le sydligere og m åske syd om  det  lavvandede om råde Hesteskoen syd for projekt -

om rådet  (Figur 1-1), kan det  overvejes, om  Hesteskoen bør m arkeres med en afm ærk-

ning mod syd, og om  det  vil have en gavnlig virkning. En grundstødning på Hesteskoen 

forekom  i september 2011 m ed det  hollandske fragtskib Ennio Marnix's. Opm ærksom -

heden på de to grunde syd for parken kan risikere at drukne i forhold t il opm ærksom -

heden på m øllerne. 

For at  få flere lystbåde væk fra de egent lige skibsruter, hvor de kan dist rahere de store 

skibe, bør lystsej lerne oplyses om , at  der ikke er forbud m od at  sej le inde i m ølleparken. 

Det  kan foregå ved oplysning i bådbladene, på duelighedskurserne og m åske med opslag 

i havnene. 

Det  er vigt igt ,  at  den røde fyrlinje fra Traneodde Fyr (Figur 1-1)  er fr i,  da den bruges af 

skibene, som  kom mer fra Aabenraa og drejer sydpå. Hvis ellers m øllerne holdes nogen-

lunde inde for det  blå om råde er det te opfyldt . 

Fra et  sej ladssikkerhedsm æssigt  synspunkt  er 20 m øller frem  for 40 at  foret række, da 

antallet  af m øllekollisioner er væsent ligt større ved 40 m øller. I gen er det  langt fra alle 

disse kollisioner, som  giver alvorlige skader. 

Udtyndingen af m øllekollisions-sandsynligheden vha. grove konsekvenssandsynligheder 

viser, at  en yderligere r isikovurdering m ed detaljeret  konsekvensvurderinger ikke er 

nødvendig. 

Generelle kom mentarer:  

› Vindm øller er ikke designet  t il kollision, hvilket  betyder, at  alle kollisioner bortset 

fra m eget  sm å skibe m ed lav hast ighed kan bet ragtes som  uønskede.  
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› Søfartsstyrelsen har ingen indberetninger om  vindmøllekollisioner i Danm ark.  

› Vindm øller ses fint  på radar. 

Generelle r isikoreducerende t iltag kan være:  

› Beredskabsplaner:  Operatøren har deres egen beredskabsplan, der dog kun om fat -

ter egen bem anding. Hvis denne ikke slår t il,  vil VFK t ræde t il m ed det  form ål at 

redde menneskeliv og ikke m ateriel. 

› Nødstop af møller:  Møllerne kan stoppes ved kollision, så konsekvensen kan redu-

ceres. 
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2 Metode og grundlag 
Analysen er baseret  på 'Guidelines for Formal Safety Assessment  (FSA) ' udgivet  af den 

I nternat ionale m arit ime Organisat ion I MO ( I MO, 2002) . 

En FSA består af følgende fem  punkter :  

1 I dent ificering af uønskede hændelser 

2 Risikoanalyse 

3 Risikoreducerende t iltag 

4 Cost -benefit  vurdering 

5 Anbefaling t il beslutningstagere. 

Den specifikke metode anvendt  for den sej ladssikkerhedsm æssige analyse er udarbejdet  

m ellem  DNV og COWI , se (JV, 2013) . Det  blev gjort  for at  sikre, at  sam me m etoder blev 

anvendt  både for Horns Rev 3 og Kriegers Flak. Metoden indeholder følgende punkter:  

 
Skridt  0:   Opst illing af metode t il den sej ladssikkerhedsm æssige del på grundlag af 

de i / JV, 2013/  fast lagte krav og principper. 
 
Skridt  1:   Udregn ulykkesfrekvenserne. Analysen præsenteres for Søfartsstyrelsen. 
 
Skridt  2:   Hvis Søfartsstyrelsen ikke kan acceptere antallet  af beregnede ulykker, 

laves også en konsekvensanalyse, hvorved den sam lede risiko frem kom -
m er. Denne præsenteres så igen for Søfartsstyrelsen. 

 
Skridt  3:   Hvis Søfartsstyrelsen ikke kan acceptere den beregnede risiko, udarbej -

des en analyse m ed risikoreducerende t iltag. Denne præsenteres så for 
Søfartsstyrelsen. 

 

Denne rapport  er resultatet  af den etablerede m etode, Skridt  0 og Skridt  1, og indehol-

der ulykkesfrekvenser og konsekvensbet ragtninger. 

2.1 Projektbeskr ivelse 
Den planlagte vindmøllepark skal ligge i det  sydlige Lillebælt  m ellem  Als og Fyn, se Figur 

2-1. Den skal have en kapacitet  på 160 MW svarende t il 20 m øller à 8 MW eller 40 m øller 

à 4 MW. Højden på m ølletårnene vil være 120 m  og vingerne 90 m . Afstanden mellem  

m øllerne vil være m ellem  0,6 og 1,7 km. Diam eteren af m ølletårnet  over vandet  vil være 

5,5-6,5 m . Det forventede arealbehov er beregnet t il 32 km ² . St rømmen skal føres ind 

t il en t ransformerstat ion på Nordals gennem  et  undersøisk st røm kabel. 
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Figur 2-1 Projektområdet. Det grå område er forundersøgelsesområdet. Det blå område er 

der, hvor møllerne forventes opstillet. HazID workshoppen tog stilling til det blå 

område. 

2.2 Dybdeforhold 
Det  sydlige Lillebælt ,  hvor møllerne ønskes opst illet ,  er karakteriseret  ved meget  varie-

rende dybdeforhold, se Figur 2-2. Udm undingen af Aabenraa Fjord er over 25 m  dyb, 

og sej lrenden langs Nordals er 25 m dyb. Langs Fyn er dybden de fleste steder  over 7 

m . Midt  i Lillebælt  er der en række grunde med meget  lav vanddybde. Det  er i nærheden 

af disse, at  møllerne planlægges placeret . Den nordlige og vest lige del af m ølleom rådet  

har vanddybde på om kring 12 m . Havbunden er prim ært  sand og m udder, men grun-

dene består af sten af forskellig størrelse. 

2.3 Strøm og v ind 
Strømmen i Lillebælt  er nord-sydgående halvdelen af t iden hver vej . Øerne i bæltet  kan 

dog afbøje st røm men. St rømm en er bestem t  af vinden, både her og nu, men også vin-

den de foregående dage. Hvis vinden har presset  vand ned i Østersøen, bliver st rømm en 

de næste dage nordgående og om vendt . St røm hast igheden kan være op t il 3 knob, men 

ligger normalt  under 1,5 knob. Der er så godt  som  intet  t idevand i om rådet .  St røm men 

har forment lig ikke den store betydning for de kom mercielle skibe, der sej ler nord-syd, 
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m edm indre de får m askinhavari.  Ellers har de inst rum enter t il at  kompensere. Lystbå-

dene er mest  st rømpåvirkede, m ens fiskerne antages at  være godt  bekendt  m ed forhol-

dene i om rådet. 

Den dom inerende vindretning (Niras, 2016)  er vest lig (75 % )  og i nogen grad sydlig. 

Vindhast igheden er i 10 m  højde gennemsnit ligt  6 m/ s. Over længere t id (6 t im er)  er 

den sjældent  over 12 m / s.  Det te svarer godt  t il de tal fra DMI , der er anvendt  t il vind-

rosen, se afsnit  3.2.1. 

2.4 Vindmølleparkens layout  
Det  foreløbige vindmøllelayout  er vist  i .  Der kan enten opst illes 20 m øller à 8 MW eller 

40 m øller af 4 MW. Under alle omstændigheder vil m øllerne holde sig inden for det  

m arkerede om råde. Afstanden mellem  møllerne vil typisk være m indst  1.000 m  for de 

store m øller og m indst  600 m  for de m indre. Transform erstat ionen placeres på Nordals 

og derm ed inde på land. Det  skal underst reges, at  det  om råde HazI D-workshoppen tog 

st illing t il,  var det  blå i figuren. 

 

Figur 2-2 Vindmøllelayout med 20 møller. Det blå område er det område, møllerne placeres 

inden for, og det område, HazID workshoppen tog stilling til. 

2.4.1  Dim ensioner på m øllerne 

Møllerne kan enten stå på monopæle, som  rammes ned i havbunden, alternat ivt  gravi-

tat ionsfundam enter. Koblingen m ellem  mølletårn og fundament  hare en diameter på 6,8 

m . I  analysen regnes m ed denne diam eter, der kan være lidt større for gravitat ionsfun-
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dam enter. Selve t ransform erstat ionen placeres på Als og indgår derfor ikke i sej ladssik-

kerhedsanalysen. Mølletårnenes højde er regnet  op t il 120 m  (de er 109 m ) , og vinger-

nes længde er regnet  op t il 90 m  (de er ca. 85 m ) , så der er regnet  konservat ivt .  Sø-

fartsstyrelsen kræver, at  fundamenterne skal have et kollisionsvenligt design. Møllevin-

ger er ca. 20 m  eller mere over vandoverfladen. 

2.4.2  Markering af m øllerne 

Navigat ionslys på m øllerne skal overholde følgende krav af hensyn t il sej ladssikkerhe-

den:  Alle m øller placeret i hjørnerne eller i skarpe vinkler langs om rådets periferi skal 

m arkers med et  gult  lys. Derudover skal m øller placeret  langs periferien m arkeres, så 

der er en m aksim al afstand på 2 søm il mellem  m arkeringerne. 

Lysene skal være synlige 180 grader i forhold t il områdets periferi og 210-270 grader 

for hjørnem øllerne. Lysene placeres typisk i en højde på 5-10 m . Lysene skal blinke 

synkront  m ed 5 blink for hver 10. sekund og skal kunne ses på m indst  5 søm ils afstand. 

I nde i selve mølleom rådet  skal møllerne ikke markeres. Der skal placeres en RACON på 

en af møllerne. I ndirekte lys skal oplyse den del af møllen, som  er m alet  gul og indehol-

der m ølle-numm eret. Den præcise markering skal aftales med Søfartsstyrelsen. Under 

opførelsen af parken skal hele om rådet  m arkeres af gule bøjer med gult  lys, der kan ses 

m indst  2 søm il.  Disse krav er gældende for Horns Rev, m en den præcise markering 

aftales med Søfartsstyrelsen. 

2.5 Skibst rafikdata 
AI S-data fra 2017 er brugt  som  basis for sej ladsanalysen. Derudover er der indhentet  

VMS-data fra 2017 for at  få et  bedre overblik over fiskeriet  i om rådet.  

2.5.1  AI S-data 
Trafikken i om rådet  blev prim ært fast lagt  ud fra AI S-data for 2017 leveret  af Søfarts-

styrelsen. Skibe over 300 brut toregisterton skal have en AI S- t ransponder om  bord. Den 

sender m ed korte intervaller oplysninger om  skibet s posit ion, hast ighed og kurs. Oplys-

ninger om  skibets MMSI -num mer, I MO-num mer, skibstype, størrelse m .m. udsendes 

også. Selvom  det  kun er større skibe, hvor AI S er lovpligt igt ,  har m ange m indre skibe 

det  også. Det  gælder de fleste erhvervsfartøjer og m ange lystbåde. 

2.5.2  I HS Fairplay-skibsregister 
Skibes I MO-numm er kan findes fra ud fra deres AIS-oplysninger. Ved at  bruge det te 

som  nøgle i I HS Fairplay- registeret  ( t idligere Lloyds)  kan detaljererede oplysninger om  

skibene findes. De fleste erhvervsfartøjer har et  IMO-numm er. 
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2.5.3  VMS-data 

Vessel m onitoring system  data (VMS) er baseret  på Globalt  Posit ioning System  (GPS) 

og bruges i kommercielle fiskefartøjer t il at  overvåge fiskeskibenes posit ion. VMS-data 

for 2017 er blevet  indhentet  fra Fiskeristyrelsen. VMS er lovpligt igt  for fiskeskibe læn-

gere end 12 m , m ens AIS er lovpligt ig for skibe længere end 15 m . Da mange af de 

skibe, som  fisker i det  sydlige Lillebælt,  er kortere end 12 m , er deres ruter ikke doku-

m enteret. Sam taler m ed fiskere, der medvirkede i HazI D workshoppen, er derfor eneste 

kilde t il de m indre fiskeskibes sej ladsm ønst re. Antallet  af fiskeskibe ganges ligesom  an-

tallet  af lyst fartøjer m ed en faktor 8 ( j f.  næste afsnit ) .  Det  gøres bl.a. efter at  have set 

fisker John Bodes plot  af sit  eget  fiskeskib ( j f.  Figur A-8-4) , hvor en del af turene ikke 

kunne findes i de indhentede AI S-  og VMS-data. 

2.5.4  Data for lyst fartøjer 

De fleste lystbåde har ikke AI S om  bord, og det  er heller ikke noget  krav. En del vælger 

dog at  anskaffe sig en klasse-B-t ransponder. Det  vil som  hovedregel være de store og 

m ellem store lystbåde, der har AI S. Ud fra num meret  på AI S-senderen kan nat ionaliteten 

bestemm es. I  det  sydlige Lillebælt  er 81 %  af AI S- lystbådene udenlandske, prim ært  

tyske. De 81 %  er ikke den reelle fordeling for alle bådene, men snarere et  udt ryk for, 

at  de udenlandske både er større og bedre udrustede end de danske, som  ofte er lokale 

og befinder sig tæt  på hjemhavnen. Workshoppen kom  frem  t il,  at  andelen af danske 

både med AI S er 1/ 10, og den sam lede andel af alle lystbåde i farvandet  er derfor 1/ 8. 

Betydningen af antallet  af skibe for skib-m ølle kollisionerne er næsten lineær. 

2.5.5  Råstofudvindingsom råder 

Um iddelbart  vest  for den planlagte vindm øllepark ligger  et  sandudvindingsom råde. 

HazI D-workshoppens deltagere vurderede ikke det te om råde som  en fare for sej ladsen. 

Dels bruges det  ikke ret  t it ,  dels ligger det  i et  lavvandet  om råde, hvor der ikke sej ler 

skibe. Nord for det  planlagte om råde ligger også et  udvindingsom råde. Det te er ligeledes 

sjældent  brugt  og vurderes ikke at  have anden indflydelse på sej ladssikkerheden end i 

dag. 

2.6 Hasardident if ikat ion 
Hasardident ifikat ionsmødet  (HazI D)  blev afholdt  hos Sønderborg Forsyning i Sønderborg 

den 6. m arts 2018. Der deltog 12 personer med kendskab t il om rådet , deriblandt  hav-

neoperatører, to fiskere, en lods, en lystsej ler og en vindmølleekspert. Derudover deltog 

Søfartsstyrelsen, projekt lederen fra Sønderborg Forsyning, t re medarbejdere fra COWI , 

herunder projekt lederen og to specialister i sej ladssikkerhed, der ledede m ødet. HazI D-

protokollen kan findes i bilag A. 

Resultaterne af HazI D-m ødet  kan inddeles i følgende grupper:  



 

 

     
SEJLADSSI KKERHED  17  

ht tp: / / projects.cowiportal.com / ps/ A095938/ Documents/ 03 Project  documents/ 03 Miljøkonsekvensvurder ing/ Bilag/ A095938 -007_bilag H.docx   

› I dent ifikat ion og evaluering af ulykkesscenarier på både de eksisterende ruter og 

m ulige nye ruter 

› I dent ifikat ion af ulykkesfrekvenser og konsekvenser 

› I dent ifikat ion af mulige r isikoreducerende t iltag. 

Da HazI D-m ødet  blev afholdt ,  var den endelige mølleposit ioner ikke fast lagt . Deltagerne 

blev derfor bedt  om  at  give deres vurderinger ud fra et  overordnet  om råde, hvor m øl-

lerne planlægges opst illet  inden for.  

Fiskerne mente ikke, at  fiskeskibene vil få sej ladssikkerhedsm æssige problemer med 

vindm øllerne. De var dog bekym rede for, om  deres fiskeom råde vil blive indskrænket . 

Deltagerne m ente ikke, at  færgeruten Fynshav-Bøjden vil blive påvirket  eller vil påvirke 

den øvrige skibst rafik, udover hvad den påvirker i dag. Skib-skibskollisioner generelt  

kan blive et  problem, hvis sej ladsruterne bliver smallere, især for ruten langs Fyn. Det  

forventes t ilmed, at  skibene bliver større i frem t iden. I sær var m an bekym ret  for skib -

lystbådskollisioner som  følge af ruteom lægninger på grund af m øllernes t ilstedeværelse. 

Der kan heraf i yderste konsekvens blive tab af menneskeliv.  

Følgende farer blev ident ificeret  under workshoppen, og de vil denne i rapport  blive 

behandlet  med varierende detaljeringsgrad. 

› Skib-m øllekollisioner pga. drivende skibe 

› Skib-m øllekollisioner pga. fej l på skibet  eller fra besætningen 

› Grundstødninger 

› Skib-skibskollisioner. 
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3 Metode for den kvant itat ive del 
Til at  est imere antallet  af grundstødninger og skib-mølle kollisioner deles disse hændel-

ser i to dele:  Fra sej lende skibe under kont rol,  og fra drivende skibe der ikke er under 

kont rol.  I  det  følgende bruges ordet  hændelser om  både grundstødninger og skib-m ølle 

kollisioner hvis det  ikke er nødvendigt  at  skelne. 

3.1 Metode for  sej lende skibe under kont rol 
Antallet  af sej lende hændelser beregnes ud fra nedenstående ligning og metoden er 

illust reret  i Figur 3-1. 

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 hjælpemidler 
  om bord eller afmærkning af objektet. 
 

Det  sam lede antal kollisioner fås ved at  summere over alle skibe og ruter. 

3.1.1  Hændelser på ruten 
I  Figur 3-1 er en rute defineret  ved t re punkter P1 and P2 and P3.  Sandsynligheden for,  

at  et  skib rammer et  objekt  fordi skibsføreren enten ikke ligger r igt igt  på ruten eller 

glem mer at  dreje ved punkt  P2 udregnes fra skibenes fordeling tværs over ruten. Tvær-

fordelingen fast lægges ud fra AI S-data og t ilpasses en m atemat isk fordeling. Her bruges 

en kom binat ion af normalfordelingen og den uniforme fordeling. Pg udregnes ud fra ski-

bes bredde og objektets proj icerede bredde ind på tværfordelingslinjen. Herefter kan 

sandsynligheden beregnes ud fra den matemat isk est imeret  tværfordeling. Udover at  

anvende AIS- fordelingen, antages det  også at  2 %  af skibene på hvert  ben ikke sej ler 

helt  regelret  og nogle helt  uden for ruten. Det  modelleres m ed en uniform fordeling som 

fortsæt ter ud over enderne af passagelinjerne. Det  drejer sig t ypisk om  20 %  af længden 

på hver side af passagelinjen, men en individuel vurdering foretages. 



 

 

     
SEJLADSSI KKERHED  19  

ht tp: / / projects.cowiportal.com / ps/ A095938/ Documents/ 03 Project  documents/ 03 Miljøkonsekvensvurder ing/ Bilag/ A095938 -007_bilag H.docx   

3.1.2  Skibet  glem mer at  dreje 

For enden af hvert ruteben er der en sandsynlighed for at  skibet  glem mer at  dreje. Den 

sæt tes t il 1.25·10 -4 baserende fra studier gjort  i forbindelse med Storebæltsbroen. Her-

efter er der en sandsynlighed for at  for at  skibet  opdager fej len og ret ter den ved at  gå 

ind på den rigt ige kurs. Det te m odelleres ved følgende:  

› 90%  af skibene antages at kont rollere deres posit ion hver gang skibet  har sej let  8 

skibslængder. Sandsynligheden for at  de ikke gør det sæt tes t il 1 % . 

› 10 %  af skibene fortsætter uden at  kont rollere deres posit ion. Det  antages at  5%  

af disse "vågner" hver gang skibet  har sej let  8 skibslænder.  

For skibe m ed lods om  bord antages der 0,5 %  sandsynlighed for at  skibene ikke kon-

t rollerer deres posit ion. Kun 1 %  af skibene antages ikke at  kont rollere deres posit ion 

hver 8. skibslængde. 

 

Figur 3-1 Geometrisk beregning af sandsynligheden for rutekollision og glemme-at-dreje-

kollision. 
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3.1.3  Risikoreducerende faktorer i dag 

I  følge lodsloven er skibe, der sej ler t il eller fra dansk havn eller ankrer op i dansk 

farvand, om fat tet  af lodspligt ,  hvis skibene:  

1 Er lastede m ed olie eller har urensede lasttanke, som  ikke er sikrede med inak t iv 
luft  

2 Er lastede med kem ikalier, 

3 Er lastede med gasarter, 

4 Har m ere end 5.000 t  bunkersolie om  bord eller 

5 Er lastede med høj radioakt ivt  m ateriale. 

I  det  sydlige Lillebælt  sej ler der skibe, som  er om fattet  af punkt  1 t il 4. At  et  skib har 

lods om  bord, m odelleres ved at  reducere sandsynligheden for hændelsen. Et  t idligere 

COWI -studie / Lentz & Kroon 2010/  har vist ,  at  lods om  bord reducerer ulykkesfrekven-

sen m ed 66 % . 

3.2 Metode for dr ivende skibe 
Til at  beregne, hvor m ange drivende skibe der grundstøder eller ramm er m øllerne, an-

vendes følgende model:  

 

P(I) =  i, j ,k Ni P(D) P(NR j ,k) P(Dj ,k) P(Tj) P(Lj) 

hvor:  

i …  Indeks for skib af en given type og størrelse 
j …  Indeks for skibets start position på ruten 
k …  Index for forskellige drivhastigheder 
Ni …  Antal skibe af en given type og størrelse 
P(D) … Sandsynlighed for at et skib begynder at drive på ruten 
P(NR j,k)… Sandsynlighed for at skaden ikke kan repareres 
P(NF j,k)… Sandsynlighed for at skibe ikke kan bruge ankeret  
P(Dj,k)… Sandsynlighed for at det drivende skib er på kollisionskurs med et objekt 
P(Tj) … Tværgående sandsynlighed 
P(Lj) … Langsgående sandsynlighed. 
 

Figur 3-2 viser princippet  i drivm odellen. De m ulige posit ioner , hvorfra skibe kan drive, 

er vist  som  små cirkler. Sandsynligheden for hver posit ion kan udregnes fra den langs-

gående fordeling (uniform )  og den tværgående fordeling ( lige som  for skibe under kon-

t rol,  j f.  afsnit  3.1) . Ruten er defineret  fra punkt  P1 t il P2. 
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Sandsynligheden for, at  skibet  får et  blackout, P(D), sæt tes t il 2,5·10 -4 per t ime / GL 

2010/ . Et  skib antages at  sej le 75 %  af året, hvilket giver 1 ,6 blackout  per år. / Peter 

Friis-Hansen 2008/  brugte 0,75 per år. De 1,6 brugt i det te studie giver m uligvis lidt  

konservat ive værdier. 

Sandsynligheden for, at skibet  ikke repareres, inden det  ramm er et objekt, er P(NR). 

Den t id m an har t il at  reparere skibet , afhænger af drivhast ighed og afstand t il objektet . 

/ GL 2010/  anbefaler følgende funkt ion for, at  skibet  ikke repareres:  

fno repair( t )= 1     for t  <  0.25h 

fno repair ( t )= 1/ (1.5(t -0.25)+ 1) for t  >  0.25h. 

Figur 3-2 viser fordelingen af sandsynlighed for ingen reparat ion. Sandsynligheden for ,  

at  ankeret  fej ler, P(NF), er vist  i Figur 3-4. Fordelingen stamm er fra / GL, 2010/ . Da 

Lillebælt  er et  meget  mere beskyt tet  farvand i forhold t il Nordsøen eller Østersøen, er 

det  efter sam tale med lods antaget, at  ankersandsynligheden ikke er under 98 % . 

Endelig er P(Dj ,k) sandsynligheden for, at  skibet  driver m od et  objekt . Den afhænger 

af st røm  og vind. Ud fra sandsynligheden for forskellige vindretninger, vindhast igheder, 

st røm retninger og st røm hast igheder kan en drivrose opst illes. Herudfra kan sandsynlig-

heden for, at  skibet  driver m od et  bestem t  objekt , udregnes.  
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Figur 3-2 Illustration af modellen for drivende kollisioner fra forskellige positioner langs ru-

ten. 

 

 

Figur 3-3 Sandsynlighed for reparation som funktion af tiden, (GL, 2010). 
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Figur 3-4 Sandsynlighed for ankringsfejl. Fra /GL, 2010/. For Lillebælt regnes der med 

mindst 98 % succes pga. det beskyttede farvand. 

3.2.1  Drivrose 

En drivrose beskriver sandsynligheden for at  skibet  driver i en given retning med en 

given hast ighed. Den består af følgende kom ponenter:  

› En vindrose;  som  regel med data fra et  meteorologisk inst itut 

› Model for drivretning som  funkt ion af st røm  og vind 

› Model for drivhast ighed som  funkt ion af vindhast igheden 

› En st røm rose;  som  regel ud fra data fra et  meteorologisk inst itut . 

Den anvendte m odel for drivhast ighed som  funkt ion af vindhast igheden er beskrevet  i 

(Vinnem , 2007)  og gælder skibe mellem  5.000 og 15.000 DWT. For m indre og større 

skibe bliver drivhast igheden generelt  lavere. Her vælges det  at  bruge den på alle skibe, 

hvorved drivhast ighederne bliver lidt  konservat ive. 

 

Figur 3-5 Skibets drivhastighed som funktion af vindhastigheden (Vinnem, 2007). 

Det  antages, at  skibet  driver på tværs af drivretningen. Der findes m odeller, der angiver,  

at  skibet  driver med en given vinkel ( ± 20 grader)  t il t værs. Givet  usikkerheden i de 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

0 5 10 15 20 25

Wind speed [m/s]

D
rif

t s
pe

ed
 [m

/s
]



 

 

     
 24  SEJLADSSI KKERHED 

 ht tp: / / projects.cowiportal.com / ps/ A095938/ Documents/ 03 Project  documents/ 03 Miljøk onsekvensvurder ing/ Bilag/ A095938-007_bilag H.docx  

øvrige data og skibenes forskellige profiler er det  r im eligt  at  antage, at  skibet  driver på 

tværs. 

Vindrosen for det  sydlige Lillebælt  er vist  i Figur 3-6. Vinddata er fra dm i.dk for det  

sydlige Jylland. Da vinden er kraft igere ude over vandet , er vindhast ighederne ganget  

m ed 1,5. Retningerne antages at  være de sam me som  over land. 0 -5 m / s ses ikke på 

figuren, da den falder sam men med 10-15 m / s. Data er opsam let  ca. 2 gange om  dagen, 

og hast igheden er m ålt  for m iddelvinden. 

 

Figur 3-6  Vindrose for the sydlige Lillebælt. Vinder kommer primært fra sydvest 

Strøm rosen for om rådet  er vist  i Figur 3-7. St rømm en er udelukkede nord-sydgående. 

Hast igheden kom mer ikke over 1 m / s. I  analysen regnes med en m iddelhast ighed på 

0.5 m / s eller 1 knob. 

 

Figur 3-7 Strømrose for the sydlige Lillebælt. Strømmen er nord-sydgående 
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De to roser kombineres t il en sam let  drivrose ved at  sam menlægge deres vektorer. 

Det te er gjort  i Figur3-9. 

 

Figur3-8  Sum af strøm- og vindbidrag for at få den endelige drivhastighed og drivretning. 

 

 

Figur3-9 Drivrose for the sydlige Lillebælt som summen af strøm og vind 
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er uniform  med en bredde der svarer t il m ølleom rådets størrelse. Antallet  af m øllekolli-

sioner findes nu på samm e måde som  for kategori I  og V kollisionerne beskrevet  i kapitel 

4. Det  antages at  20 %  af de skibe som  i dag sej ler igennem  m ølleom rådet  fortsat  vil 

gøre det  efter at  m øllerne er opst illet . 
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Figur 3-10 To fiktive ben for trafik, som ikke følger ruterne. Tværfordelingen er uniform med 

en bredde som svarer til det blå områdes bredde. 20 % af den nuværende trafik 

antages at fortsætte gennem mølleparken efter etablering. Kun lystbåde og fiske-

skibe er lagt på de to ben. 
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4 Trafikken i området 

4.1 Nuværende situat ion 
Der ses på t re typer skibe:  Kom mercielle skibe, fiskeskibe og lyst fartøjer. 

Figur 4-1, Figur 4-2 og Figur 4-3 viser skibenes sej ladsm ønster om kring den planlagte 

vindm øllepark. Figurerne er frem kom met  ved at  dele om rådet  op i celler på 50 m  x 50 

m  og tælle antallet  af skibe i hver celle. Afhængig af antallet  af skibe, farves cellen fra 

gul t il rød, hvor rød indikerer flest  skibe. 

Det  sam lede antal erhvervsfiskere der benyt ter om rådet  er om kring 10 skibe. De kom -

m er fra Assens, Aabenraa, Årø, Faaborg, Momm ark og Søby. Det  lave antal og HazI D-

workshoppens vurdering af at  fiskeskibe ikke ville påvirke sej ladssikkerheden betyder 

at  vi her ikke vil behandle disse separat. 

I  sommerperioden er lyst fartøjerne den dom inerende skibstype i om rådet. Udover at  

lyst fartøjer sej ler m ere spredt  end den kom mercielle t rafik, ses det  at  de næsten følger 

samme ruter når de sej ler over længere st ræk. Dog lægger de sig ud i siderne af ruten 

tæt test  på land. 

 

Figur 4-1 Observeret kommerciel trafik i det sydlige Lillebælt. Den store sortskraverede fir-

kant er forundersøgelsesområdet. Den blå firkant er det planlagte mølleområde. 

Bemærk dog at mølleopstillingen er en tidligere opstilling, fra da sejladsundersø-

gelsen blev udført (Blå=4 MW, Rød=8 MW). Ruterne er angivet som blå linjer 

med numre angivet med grønt. Densitetsplottets opløsning er på 50 m x 50 m. 
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Figur 4-2 Lystbåde med AIS i 2017. 

 

Figur 4-3 Fiskeskibe med AIS og VMS(blå) i 2017. Der er i virkeligheden flere bevægelser, 

da de ikke altid sender deres position. I analysen ganges de med 8. 
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4.2 Nye ruter  
Møllernes placering kræver, at  noget  af skibst rafikken ændrer deres nuværende ruter. I  

Figur4-4 er vist ,  hvordan rutenet tet  forventes at  blive. Da ruteben 5 er udgået , er num -

m ereringen også ændret . Når man ser på figuren, skal m an huske, at  skibene ikke sej ler 

præcist  på linjerne, m en med en given fordeling langs linjerne.  

Alle de skibe, som  i dag sej ler gennem  det  planlagte om råde, er lystbåde (ca. 2.000) , 

og små kommercielle skibe (ca. 90)  under 100 m  (nogle få er mellem  100 og 150 m ) . 

Disse forventes at  ændre deres rute, således at  de kom mercielle skibe ændrer kurs et  

godt  stykke syd for parken, og i stedet  for at  komm e ind på ruteben 3 sej ler de ind på 

ruteben 21 (nye 20). For lystbådene og de helt  sm å skibe under 50 m  antages det, at 

halvdelen gør det  samm e som  de kom mercielle skibe, mens den anden halvdel følger 

det  nye ruteben 2 og 4. Selvom  de godt  må sej le gennem  parken, vurderes det  at  langt  

de fleste ikke gør, og derfor laver et  drej  mellem  Hesteskoen og Langgrund (knæk mel-

lem  ruteben 2 og 4, hvor ben 4 nok skal gå lidt  mere øst -vest  end vist ) .  Med den nuvæ-

rende afm ærkning vil de fleste form ent ligt  ikke gå syd om Hesteskoen. En sydlig af-

m ærkning af Hesteskoen vil ændre det te vist  i figuren m ed st iplet  linje. 

De nuværende ruteben 16 og 17 (nye 15 og 16)  forventes flyt tet  m od vest , så de går 

klar af parken. De vil nok sej le lidt  tæt tere på parken end her angivet , men da de ikke 

har m eget  t rafik, ændrer det  ikke noget . Den store hovedrute 3-1-5 langs Fyn forventes 

uændret. Skibene vil form ent lig bruge m øllerne som søm ærke og sej le tæt  forbi som  

diskuteret  på workshoppen. 
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Figur4-4 Definition af nye ruter efter at møllerne er opsat. Stiplede linje er et alternativ til 

rute 4+2 

4.3 Matemat isk beskr ivelse af rutet rafikken 
For hver krydsningslinje tælles antallet  af skibe som  passerer og hvor på linjen de pas-

serede. Det  giver et  histogram  hvor t il der kan bestem mes en matemat isk sandsynlig-

hedsfordeling. I  de fleste t ilfælde er denne fordeling en kombinat ion af en normalforde-

ling og en uniform  fordeling. I  Figur 4-5 ses nogle eksempler på histogramm er og de 

t ilhørende sandsynlighedsfordelinger syd for m øllerne.  
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Figur 4-5 Eksempler på matemat isk besk rivelse af sk ibenes tværfordeling henover rutebe-

nene. 

4.4 Trafikken på ruterne 
Ca. 2.5001 AI S- fartøjer sej ler årligt  gennem  Lillebælt øst  om  m ølleom rådet . Om kring 

800 AI S- fartøjer sej ler langs Als t il og fra Aabenraa. Nogle af de sidste skibe har stor 

dybgang, og kan ikke sej le øst  om  mølleom rådet. Om kring 2.000 fartøjer sej ler t il og 

fra Aabenraa fra nord. De vil ikke få problem er med møllerne. En del af t rafikken er 

arbejdsfartøjer, inkluderende slæbebåde, lodser, SAR og flådefartøjer . Disse antages 

ikke at  få problem er m ed vindm øllerne, da de kender om rådet  og er forholdsvis sm å. 

Det  ses m ed det  samme, at  den m idterste del af om rådet  er forholdsvis lidt  t rafikeret .  I  

Tabel 4-1 er den sam lede t rafik på de enkelte ruter vist .  I  de t re følgende figurer er AI S-

t rafikken vist  mere detaljeret  for t re repræsentat ive ruteben 1, 4 og 21.  

                                                
1 Tallene er antal passager og altså ikke individuelle fartøjer. Det samme fartøj passe-
rer ofte den samme passagelinje henover året. 
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Tabel 4-1  Oversigt over trafikken på de 23 ruteben i begge retninger (nuværende situation) 

baseret på AIS fra 2017. Tallene for fiskeskibe og lystfartøjer er ganget med 8. 

Ruteben Bulk General 
cargo2 

Passenger  Tanker 
gas 

Tanker 
oil 

Fishing Pleasure Other  Total 

1 8 770 10 53 21 64 1856 189 2971 

2 3 81 0 0 16 16 2176 118 2410 

3 11 862 10 55 50 200 1448 242 2878 

4 3 95 0 0 14 16 1832 114 2074 

5 3 78 0 0 5 16 856 63 1021 

6 6 541 8 45 2 120 4496 240 5458 

7 2 331 4 7 19 80 1800 92 2335 

8 0 127 2 0 1 104 1384 50 1668 

9 0 104 3 0 0 128 1344 44 1623 

10 79 132 5 2 12 16 816 84 1146 

11 76 103 0 0 9 8 568 73 837 

12 84 105 0 0 9 0 184 60 442 

13 51 312 0 0 54 120 4440 239 5216 

14 48 248 1 0 43 88 4480 224 5132 

15 52 145 0 0 40 8 640 82 967 

16 2 26 0 4 23 0 152 18 225 

17 2 31 1 6 42 32 376 24 514 

18 2 234 2 11 71 8 112 48 488 

19 54 167 0 6 83 24 536 73 943 

20 54 163 0 5 79 8 512 72 893 

21 54 218 3 6 83 112 1016 151 1643 

22 0 53 1 0 0 0 1040 95 1189 

23 0 74 6 0 0 72 1648 104 1904 

 

                                                
2 I nkl.  containerskibe og Ro-ro-skibe, som  im idlert id udgør en forsvindende lille andel 

af skibene i denne kategori 
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Tabel 4-2 Ruteben 1. AIS-tal. Fiske- og lystfartøjer er ganget med 8 

 
 

Tabel 4-3  Ruteben 4. AIS-tal. Fiske- og lystfartøjer er ganget med 8 
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Tabel 4-4  Ruteben 21. AIS-tal. Fiske- og lystfartøjer er ganget med 8 

 
 

4.5 Trafik uden for ruterne 
Den væsent ligste t rafik, som  ikke sej ler på de fundne ruter , er lystbåde og fiskeskibe. 

Ud fra AI S er det  fundet , at der i 2017 sej lede 356 AI S- lystbåde og 14 AIS- fiskeskibe 

nord-syd og østvest  på hver af de to fikt ive ruteben. Disse er ganget  med 8.   

4.6 Fremt idig t rafik  
De største dest inat ioner for fragt t rafik i Lillebælt  er Fredericia og Aabenraa. Men Assens, 

Skærbæk, Kolding, Vej le og Horsens er også m ål for fragtt rafikken i Lillebælt .  Aabenraa 

Havn forventer, at  der m indst  vil anløbe det  samme antal skibe og form ent ligt  flere på 

sigt  (Email 20-11-2017 fra Henrik Thykjær fra Aabenraa Havn) . Trafikken af skibe med 

en dybgang op t il 17 m  fortsæt ter efter Enstedværkets lukning. Store olietankere sej ler 

t il olieterm inalen og bulkcarriers t il kulhavnen, der fungerer som  t ransithavn for kul. 

Efterhånden, som  kul udfases, vil denne t rafik ophøre.  

I kke kun ændringen i antallet  af skibe skal vurderes, m en også at  skibene form ent ligt  

generelt  forsæt ter med at  bliver større. For de indre danske farvande er vanddybden 

dog en begrænsende faktor for størrelsen. Men i stedet  for øget  dybgang kan det 

forventes, at  skibene bliver bredere.  
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5 Analyse af ulykkesfrekvensen 

5.1 Nuværende situat ion 

5.1.1  Historiske ulykker 
Helcom 3 udgiver årligt  en rapport om skibsulykker i Østersøen og Kat tegat . Heraf frem -

går det , at  fra 2000 t il 2013 var der t re grundstødninger i det  sydlige Lillebælt .  Den 

Marit ime Havarikom m ission oplyser, at  der var to grundstødninger i perioden 2014-

2016. Så i alt  var der fem  grundstødninger i perioden 2000-2016, hvilket  er ca. én hvert  

t redje år. På t rods af, at der sej ler forholdsvis få skibe, vurderes det te som en del grund-

stødninger. I ngen af de fem førte t il udslip af olie. Den ene var fragtskibet  Ennio Marnix 

grundstødning på 4.540 t,  der i 2011 grundstødte på Hesteskoen på vej  t il Aabenraa i 

um iddelbar nærhed af m øllerne, hvilket  giver én hver 16. år i undersøgelsesom rådet . 

De specifikke om stændigheder er ikke angivet  i datam aterialet .  De regist rerede grund-

stødninger er for større kom mercielle skibe. Pga. om rådets meget  varierende dybdefor-

hold, specielt  i den sydlige del af m ølleom rådet, sker der hvert  år adskillige grundstød-

ninger m ed lyst fartøjer. Disse medfører sjældent  person-  eller materielskade, da de fo-

regår i forholdsvist  godt  vej r.  De regist reres derfor ikke af m yndighederne. Grundstød-

ninger af denne art  er som  hovedregel lyst fartøjer , som  ikke kan sæt tes på de specifikke 

ruter, men sej ler på m ere t ilfældige ruter. 

Der var ingen regist rerede kollisioner i perioden, hvilket  heller ikke er overraskende pga. 

den forholdsvis lave t rafik, som  gør, at  det  er sjældent  skibe møder hinanden i åbent  

farvand. Som  beskrevet  i begyndelsen af denne rapport  analyseres skib-skibskollisioner 

ikke videre pga. den lave sandsynlighed, sam t  fordi møllerne ikke vurderes at  ændre på 

det te. Der argumenteres i afsnit  5.1.6 kort  for det te. 

For at  få et  sam menligningsgrundlag for m odellen ses i det te afsnit  på, hvor mange 

grundstødninger der kan forventes om kring den planlagte møllepark. Da skibsruterne 

langs Als og Fyn ikke ændres, er det  kun grundene vist  i Figur 5-3 der ses på. Metoden 

er den sam me som  beskrevet  ovenfor. Det  regnes med at  kom mercielle skibe som  sej ler 

fra Aabenraa af ruteben 13,  14 og 15 er så 'fr iske',  at  de ikke glem mer at  dreje på disse 

ben. 

5.1.2  Rutegrundstødninger i dag 

Det  sam lede antal grundstødninger er vist  i Tabel 5-1. Der forventes én 

rutegrundstødning hvert  682. år fra et fragtskib og næsten ingen fra lystbådene. Det 

sidste skyldes at  lystbådenes dybgang sjældent  er m ere end 2 m  og derfor kan de sej le 

henover de fleste grunde som  ligger langs ruterne. 

                                                
3 ht tp: / / www.helcom.fi 
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Tabel 5-1 Samlede beregnede returperioder 

Hændelsestype Kommercielle 
sk ibe, år 

Lyst fartøjer & Fi-
skeskibe, år  

Begge skibstyper 
år 

Rutegrundstødninger  682 30.582 667 

Grundstødninger fra sk ibe 
uden for ruterne 

-  0,9 0,9 

Drivende grundstødninger  13,3 11,3 6,1 

Sam let  antal grundstødnin-
ger 

13,0 0,8 0,75 

 

I  Figur 5-1 er der vist ,  hvilke grunde som  bidrager m est  t il rutegrundstødningerne. 

Grund 3 er Lillegrund, Grund 11 er Hesteskoen og Grund 16 er en del af Langgrund. 

Grund 19 og 23 er Als som  prim ært  bliver ramt  ved Tranesand. Det  er i god 

overensstemm else med forventningerne, at  grundstødninger vil ske på disse grunde.  

Figur 5-2 viser, hvilke ruteben grundstødningerne kom mer fra. L14 er ved Tranesand. 

L18 er sydgående som  glemm er at  dreje og grundstøder på Als. L4 er skibe som  sej ler 

tæt  på Hesteskoen. De øvrige høje pinde er skibe som  glem mer at  dreje. 24 og 25 er 

de fikt ive ikke- ruteben der er fuldstændig dom inerende. 

Figur 5-1 Rutegrundstødninger på de enkelte grunde. 
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Figur 5-2 Rutegrundstødninger fordelt på rutebenene. 

 

 

Figur 5-3 Ruter (blå) og definerede grunde (rød; nr. angivet med hvid). Grund 4 er for 

dyb (8.9 m) til, at skibene rammer den. 
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5.1.3  Drivende grundstødninger i dag 

Antallet  af drivende grundstødninger fra komm ercielle skibe udregnes t il 1 hver 13 år 

og for lystbåde og fiskefartøjer 11 år . Bidragene fra de enkelte ruteben er vist  i Figur 

5-4. Ud over de fikt ive ruteben, kom mer de største bidrag fra Ruteben 1 og 6 og 7. 

Disse er de relat ivt  m eget  t rafikerede ruteben tæt  på Fyn. Da den dom inerende drivret -

ning er vest lig driver de ind m od Fyn. 

 

Figur 5-4 Drivende grundstødninger fra ruterne. 

5.1.4  Grundstødninger fra skibe uden for ruterne 

Som  beskrevet  i m etodeafsnit tet  m odelleres det te ved at  lægge to fikt ive ruteben m ed 

lyst fartøjer og fiskeskibe gennem  det  planlagte mølleom råde. Antallet  af grundstødnin-

ger udregnes derefter på sam me vis som  for rutebenene og for drivende skibe. Der er 

ud fra AI S-data og en mult iplikat ionsfaktor på 8, lagt  112 fiskeskibe og 2.850 lyst fartøjer 

på hvert  fikt ive ruteben. Antallet  af grundstødninger herfra, inklusiv drivende skibe,  ud-

regnes t il 0.8 år. Det te tal er tæt  på det  det  reelle, som  er et  par lystbåde om  året . 

5.1.5  Sam lede antal grundstødninger i dag 
Det  sam lede antal grundstødninger i dag er udregnet t il 1 hver 16 år for Kom m ercielle 

skibe og 0.8 år for lystbåde. Disse tal ligger tæt  på de historiske tal.  Langt  hovedparten 

af grundstødningerne kommer fra både der  ikke sej ler på ruterne eller begynder at  drive. 
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5.1.6  Skib-skibskollisioner 

Kollisioner m ellem  skibe behandles ikke detaljeret  i denne rapport . Begrundelsen herfor 

er, at  antallet  af skibe i om rådet  er så lille at  større skibe ikke m øder hinanden i væ-

sent ligt  om fang. På det  m est  t rafikerede ruteben 1 var antallet  af m øder i 2017 for skibe 

længere end 40 m  indenfor 1 t im e 44+ 41= 85 eller 16 %  af m øderne. I  alt  var der 533 

m ulige m øder mellem  skibe længere end 40 m. På det  m indre t rafikerede, men snævrere 

ruteben 20 var antallet  af m øder inden for ½  t im e 9 eller 3 %  af de m ulige m øder. 

Ruteben 20 tager højst  30 m inut ter at  passere. 

Tabel 5-2 Tid mellem individuelle skibe på ruteben 1. Hvis tiden er under 1 time har der for-

mentligt været en passage mellem to skibe. 
 

Møder inden 

for 

Antal år lige 

møder 

Pro-

cent  

< 0.5 t im e 44 8 %  

0.5-1 t im er  41 8 %  

1-2 t im er  48 9 %  

> 2 t im er  400 75 %  

 

Møder inden 

for 

Antal år lige 

møder 

Procent  

< 0.5 t im e 9 3 %  

0.5-1 t im er  8 2 %  

1-2 t im er  15 5 %  

> 2 t im er  290 90 %  

Antal møder inden for N timer på ruteben 

1 for skibe >40 m i 2017 

Antal møder inden for N timer på ruteben 20 

for skibe>40 m i 2017 

Tabel 5-3 Uddrag af skibe fra ruteben 1 sorteret efter tidspunkt for passagen af midterlinjen 

Nr. mmsi Længde (m) Tidspunkt Δt (timer) 

1 249907000 88.0 09/01/2017 21:13  

2 219262000 55.0 10/01/2017 10:35 13.4 

3 257081000 82.5 10/01/2017 17:48 7.2 

4 244772000 90.0 10/01/2017 18:17 0.5 

5 305804000 90.4 10/01/2017 20:37 2.3 

6 304010297 84.9 10/01/2017 21:42 1.1 

7 215663000 106.6 10/01/2017 21:52 0.2 

8 305286000 90.0 11/01/2017 15:30 17.6 

 

Som  eksem pel på hvordan Tabel 5-2 er frem komm et bruges ovenstående tabel (Tabel 

5-3) . Her er vist  i kronologisk orden 8 forskellige skibe som  passerede passagelinjen 

m idt  på ruteben 1. Det ses at  skib 2 passerede 13.4 t im er efter skib 1. Skib 7 passerede 

skib 6 efter 0.5 t im er. Skib 7 passerede også skib 6, m en efter 1.1+ 0.2= 1.3 t ime. Da 

det  tager højst  45 m inut ter at  passere ruteben 1, har der på det te ben kun være 2 
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passager af disse 8 skibe i løbet af 42 t imer. Andre perioder kan der være længere 

m ellem  m øderne. 

Antallet  af lystbåde i om rådet  er i m odsætning t il de kom mercielle skibe ganske stort .  

De sej ler prim ært  i yderkanten af ruterne ind m od land. De ruteben som  ændres inde-

holder m ange lystbåde, men ændringerne har ikke stor betydning for antallet  af båd-

bådsm øder. 

En lidt  grov kollisionsanalyse får antallet  af skib-skibskollisioner, inklusive lystbåde, t il 

1.8·10 -4 eller 1 hver 5.556 år. Med grov m enes, at  input t il m odellen ikke er fintunet. 

Beregningerne er dog de sam me, som  m an ellers ville lave. Det  udregnede tal skal blot  

vise, at  intuit ionen om, at  skib-skibskollisioner ikke er et  problem , er r igt ig. Det  frem -

kone tal er nok "dårligere", da lystbådenes uddannelsesniveau her ikke er nuanceret . 

Alligevel m å konklusionen være, at  skib-skibskollisioner i om rådet  i forvejen ikke er et 

problem. Selv hvis møllernes t ilstedeværelse skulle føre t il en forøgelse af denne fre-

kvens, vil der stadig være tale om  nogle ganske lange retu rperioder i samme størrel-

sesorden som  nu. Det  vurderes derfor, at  m øllernes virkning på risikoen for skib-skibs-

kollisioner ikke behøver behandles yderligere. 

5.2 Efter m øllernes etabler ing 
Med de nye ruter bliver den sam lede ulykkesfrekvens (grundstødning plus m øllekollisi-

oner)  0,04 svarende t il en returperiode på 25 år. Det er ca. en fordobling i forhold t il i 

dag. Den sam lede grundstødningsfrekvensen falder fordi færre både sej ler gennem  m øl-

leparken hvor Lillegrund og noget  af Langgrund dækkes af m øllerne. Møllekollisioner fra 

den sej lende rutet rafik spiller en m indre rolle. Drivende skibe udgør langt  den største 

del af hændelserne. Lyst fartøjerne står for 61 %  af alle m øllekollisionerne.  



 

 

     
SEJLADSSI KKERHED  41  

ht tp: / / projects.cowiportal.com / ps/ A095938/ Documents/ 03 Project  documents/ 03 Miljøkonsekvensvurder ing/ Bilag/ A095938 -007_bilag H.docx   

Tabel 5-4 Returperioder opdelt i hændelsestype og skibstype med nye ruter 

Hændelsestype Fragtsk ibe 
mm. 

Lyst fartøjer & 
Fiskeskibe 

Begge 
skibstyper 

Grundstødninger efter etabler ing 13 2,5 2,1 

Møllekollisioner fra ruter  371 113 87 

Drivende møllekollisioner fra ruter  123 101 55 

Møllekollisioner fra sk ibe der ikke sej ler på 
ruterne (kun f iskeskibe og lystbåde) 

-  67 67 

Drivende møllekollisioner fra sk ibe uden for 
ruterne (kun f iskeskibe og lystbåde)  

-  701 701 

Alle møllekollisioner  92 28 21 

Alle hændelser 11 2,3 1,9 

Returperiode alle hændelser, nuværende si-
tuation uden møller (til sammenligning) 

13 0,8 0,75 

 

I  det  følgende diskuteres nogle af disse hændelsesfrekvenser 

1 Antallet  af rute grundstødninger med lystbåde st iger kraft igt ,  omend fra et  lavt 

niveau. Det  skyldes at  de før sej lede gennem  'parken', m en nu 'tvinges' længere 

sydpå og tæt tere på Hesteskoen.  Til gengæld falder antallet  af ikke- rute grundstød-

ninger fra lystbådene m arkant , da færre nu sej ler gennem  m ølleom rådet  og de 

grunde som  ligger her. Det  sam lede resultat  er  at  antallet  af hændelser med lyst -

både falder pga. om lægningen.  Det te lidt  overraskende resultat  afhænger helt  af 

forudsætningen at  flere lystsej lere nu vil sej le på ruterne, da der med m øllerne, 

ikke er så m eget  plads t il at  sej le mere spredt  som  de gør i dag. 

2 Møllekollisionsfrekvensen fra rutet rafikken er 1 hver 55 år, 123 år for fragtskibene 

og 101 år for lystbådene. På Figur 5-5 er det  vist ,  hvilke m øller der bliver ram t  af 

rutet rafikken. Det  ses, at  de to nordige møller står for 47 %  af skib-m øllekollisio-

nerne. Ved at  flyt te disse to længere mod sydvest  kan antallet  af forventede rute-

kollisioner nedbringes en del. 
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Figur 5-5 Andelen af sejlende skib-møllekollisioner fordelt på de enkelte møller 

(Foreløbigt 8MW layout) 

3 På Figur 5-6 ses, at  det  er fra de to fikt ive ruteben 23 og 24, der er t rafik uden for 

ruterne, at  den kolliderende t rafik kom mer.  Ruteben 5 og 6 er de sydgående skibe 

langs Fyn, som  ram mer de to yderste m øller . Det  er antaget , at  skibene langs Fyn 

vil forsæt te som  i dag. I  virkeligheden vil m øllerne langs ruten nok fungere som  et 

søm ærke, således at  fordelingen bliver m ere 'skarp' ind mod dem. De vil turde at 

sej le tæt tere forbi.  Lystbådene vil forsat  holde sig tæt  på Fyn, så de i de fleste 

t ilfælde ikke kom mer i nærheden af m øllerne. 

 

Figur 5-6 Alle sejlende grundstødninger og møllekollisioner fordelt på ruteben 
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4 Som  det  ses på Figur 5-7 involverer en stor del af kollisionerne lystbåde. Da de 

prim ært  sej ler i godt  vej r og forholdsvis langsom t , vil kollisioner m ed møllerne ikke 

være så krit iske. Drivende lystbåde vil i nogle t ilfælde kunne fortøje t il m øllerne og 

derm ed standse driften. 

 

Figur 5-7 Alle hændelser fordelt på skibstype og ruteben. 23 og 24 er de fiktive ruteben 

med ikke rutesejlende trafik (Lystbåde og fiskeskibe) 

På Figur 5-8 ses, at  for rutet rafikken er den dom inerende hændelse drivende kollisioner. 

Undtagelsen er ruteben 5 og 6, hvor skibene kom mer fra nord m ed en stor spredning 

og kan ramme de nordøst lige møller. Igen vil m øllerne nok reelt  fungere som  et  sø-

m ærke, så de ret ter t idligere ind. Ruteben 23 og 24 er den t rafik, der ikke sej ler på 

ruterne. 

Drivende skibe ram mer møllerne som  vist  på Figur 5-9. Det  ses her, at  da de drivende 

skibe kan kom me fra næsten alle retninger , skærmer m øllerne ikke m eget  for hinanden. 

De inderste m øller vil t il en hvis grad være skærmet  af de ydre m øller. Men som  det  ses 

på figuren, er det  ikke m arkant . Det  hænger sam men m ed, at  der er langt  mellem  møl-

lerne, og deres diam eter er lille i forhold t il at  kunne skærm e for hinanden. 
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Figur 5-8 Møllekollisionerne fordelt på drivende (Cat V) og sejlende hændelser (Cat I-IV) 

 

 

Figur 5-9 Andelen af drivende møllekollisioner fordelt på de enkelte møller. Cen-

trum af hver cirkel er en mølle. Der er ikke noget rigtigt mønster da ski-

bene kommer fra alle retninger. (Foreløbigt 8MW layout) 
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5.3 40 Møller à 4 MW i stedet  for 20 à 8 MW 
Et  scenarie med 40 m øller i stedet  for 20 m øller er også under overvejelse. Det  ses i 

Tabel 5-5 at  40 m øller vil resultere i ca. 75 %  flere m øllekollisioner da der er m indre 

sandsynlighed for at  skibene kan 'slippe' igennem . 

Tabel 5-5 Sammenligning af returperiode for 20 og 40 møller 

Møllekollisioner  Fragtsk ibe 
mm. 

Lyst fartøjer & 
Fiskeskibe 

Begge skibs-
typer 

Returperiode 40 møller, 4MW 52 16 12 

Returperiode 20 møller, 8MW 92 28 21 

St igning af ulykkesfrekvensen fra 20 
t il 40 møller  

77 %  75 %  75 %  

 

Figur 5-10 Et layout med 40 møller à 4 MW 
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6 Konsekvensbetragtninger 
Der vil i det te kapitel blive vurderet  hvordan frekvenser fundet  i det  forr ige kapitel æn-

dres hvis man m edtager de konsekvenser m øllekollisioner kan have.  Konsekvenserne 

udregnes ikke i penge, m en i hvor m ange år, der går m ellem  de forskellige konsekven-

ser. Der er tale om  subjekt ive vurderinger, som  givetvis skal m odificeres, men næppe 

så meget  at  konklusionerne ændres m arkant . 

Frekvensanalysen i det  forr ige kapitel viser , at  drivende skibe er den altdom inerende 

kilde t il hændelser. Sej lende skibe på eller uden for ruterne spiller kun en underordnet  

rolle. Der vil derfor udelukkende fokuseres på drivende skibe/ både. 

Konsekvenserne inddeles i:  

› Bunkerolieudslip 

› Tab af skib og/ eller personskade som  direkte følge af en kollision 

› Tab af skib og/ eller personskade som  indirekte følge af en kollision (nedfaldne m øl-

ledele) . 

Skader på vindm øller, der ikke m edfører konsekvenser for t redjepart  eller m iljøet  ligger 

uden for rapportens om fang. 

Skibene inddeles i:  

› Lystbåde og sm åskibe, L< 50 m . 6.864 bådpassager om  året 

› Mellem store skibe, 2.500-20.000 t  dødvægt . 1.420 skibspassager om  året 

› Store skibe. Mere end 20.000 t  dødvægt. 76 skibspassager om  året . 

Tabel 6-1 Fragtskibe langs Fyn (Ruteben 3) og til/fra Aabenraa ned langs Als (Ruteben 20). 

2017 

Rute < 2.500 t  
dwt  

2.500-
5.000 

5.000-
10.000 

10.000-
20.000 

20.000-
40.000 

40.000-
80.000 

80.000-  

Rute 3 206 700 123 9 4   

Rute 20 93 184 86 19 39 19 14 

 

Horns Rev 3-analysen (HR3, 2017)  konkluderede at hverken turbine eller vinger vil for-

ventes at  falde ned på skibet  selv om  m øllen kollapser, hvis den rammes af et  drivende 

skib. Det  skyldes at  vinden vil få m ølletoppen t il at  falde væk fra skibet. 

Skibe mellem  2.500 t  og 20.000 t  dødvægt  med drivhast igheder over 2 knob (sandsyn-

lighed 38 % )  antages at  kunne vælte en m ølle eller skade skibet i væsent lig grad. Møllen 

kan efterlade skarpe kanter og skibet  kan få skåret hul i dele af skroget. I  sj ældne 

t ilfælde vil skibet  synke hvis m øllen ramm er om kring m idtskibs hvor det  er svagest  og 

har de største rum . Sandsynligheden for at skibet  ramm es m idtskibs er 30 % . Sandsyn-

ligheden for at  det  efterfølgende synker sæt tes t il 1 % . Sandsynligheden for at  m øllen 
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ramm er agterpart iet  og r iver en bunkertank op sættes t il 7 %  · 5 %  =  0.35 % . Efter 

kollisionen kan skibet  enten hænge fast  i m ølleresterne eller det  kan drive videre t il 

næste m ølle. Her antages at  2 m øller ramm es. 

Drivende skibe over 20.000 t vælter alt id m øllerne, m en skibet er for stort  t il selv at  få 

fatale skader. Tankere har dobbeltskrog og bunkerolietankene er beskyt tede i store 

skibe, så skarpe kanter fra m ølleresterne vil ikke forårsage udslip. 

Mindre skibe under 50 m  eller 1.000 tons vil ikke være i stand t il at  vælte m øllen. Som  

følge af deres størrelse vil m ølletårnet  i højere grad ligne en kaj  for dem. Derfor forven-

tes disse skibe ikke at  blive skadet  hvis de driver ind i m øllerne i rolige vindforhold. Om  

der sker fatale skader på m indre skibe eller deres besætning afhænger af vindforhol-

dene, da bølgerne kan kaste skibet  ind i møllen m ed væsent lig mere energi end fra selve 

drivebevægelsen. For at  det  sker, vurderes vindhast igheden at  skulle ligge over 8 m / s 

hvilket  sker 30 %  af t iden. Sandsynligheden for at  der så opstår en krit isk situat ion 

sæt tes t il 20 % . Oliespild regnes ikke som  værende krit isk for m indre skibe pga. de sm å 

m ængder de indeholder og den forholdsvist  gode kvalitet  af olien. 

Tabel 6-2 Sandsynligheden for forskellige konsekvenser givet en drivende møllekollision 

Konsekvens Småskibe og lyst -
både, L< 50 m  

Mellemstore sk ibe 
2.500-20.000 t  død-
vægt 

Store sk ibe 
20.000 t  -  

Bunkerolieudslip 
Lille betydning pga. 
mængde og oliekvali-
tet  

0.3·0.035 =  1,1 %  
P(V> 8 m/ s)  ·  

P( ram me bunker tank)  
0 %  

Tab af sk ib og/ el-
ler alvorlig per-
sonskade 

0,3·0,2 =  6 %  
P(V> 8 m/ s)  ·  

P(Alvorlig skade |  vind)  

0.38·0,3·0,01 =  1,1 %  
P(driv> 2 knob)  

P( ram mer m idtskibs) ·  

P(Alvorlig skade på skib)  

0 %  

Tab af sk ib og/ el-
ler alvorlig per-
sonskade som in-
direkte følge af en 
kollision (HR3, 
2017)  

0 % Vist  i HR3 at  dr i-
vende sk ibe ikke op-

lever det te 

0 %  

Vist  i HR3 at  dr ivende 
skibe ikke oplever det te 

0 %  

Vist  i HR3 at  dr ivende 
skibe ikke oplever 

det te 

 

I  Tabel 6-3 er vist  de vurderede konsekvens-sandsynligheder for sej lende skibe. Da 

hensigten med det te kapitel er at  vurdere hvilke at  de fundne kollisionssandsynligheder 

der kan nedbringes er det  kun for småskibe det  er vurderet. De større skibe har i forve-

jen en lille kollisionssandsynlighed. I  tabellen er alvorlige skader ved påsej ling med m in-

dre skibe sat  t il 33 % , som  for Horns Rev 3. Argumentet  er, at  medm indre skibet  ram mer 

nogenlunde lige på m øllen glider det af og beskadiges ikke alvorligt .  Hvis skibet  ramm er 

lige på møllen er hast igheden afgørende for skaden. Det  blev i HR3 konkluderet  ud fra 
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bl.a. (Eurocode, 2007) , at  et  skib kan få alvorlige skader, hvis det  sej ler direkte mod en 

m ølle. Som  nævnt  sættes sandsynligheden for en alvorlig sej lende skade t il 33 % . 

Tabel 6-3 Sandsynlighed for forskellige konsekvenser givet en sejlende møllekollision 

Konsekvens Småskibe og lyst -
både, L< 50 m  

Mellemstore sk ibe 
2.500-20.000 t  død-
vægt 

Store sk ibe 
> 20.000 t  dødvægt  

Bunkerolieudslip 
Lille betydning 
pga. mængde og 
oliekvalitet  

10 %  2 %  

Tab af sk ib og/ eller 
alvorlig personskade 
som en direkte følge 
af en kollision 

20 %  10 %  1 %  

Tab af sk ib og/ eller 
alvorlig personskade 
som indirekte følge af 
en kollision  

0 %  

Små skibe kan 
ikke forårsage 
møllekollaps 

33 %  10 %  
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7 Frekvensen for alvor lige hændelser 
Antallet  af alvorlige hændelser  beregnes her ud fra tallene i kapitel 5 og 6 ved at  sam -

m enholde frekvens og konsekvens. Det te er vist  i de nedenstående tabel. Det ses i de 

sidste to linjer, at  de sm å skibe og både har en møllekollision hver 27. år, m en returpe-

rioden for de alvorlige hændelser er 158 år. For de m ellem store skibe, der er langt  de 

fleste fragtskibe, er der en m øllekollision hver 106. år, m en returperioden for de alvorlige 

kollisioner er 691 år. Selvom  konsekvenssandsynlighederne brugt  her er grove, vurde-

ringer viser de, at  hændelsessandsynlighederne kan udtyndes en del.  Det  vurderes der-

for ikke nødvendigt  at  etablere r isikoreducerende t iltage eller est imere konsekvenserne 

økonom isk.  
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Tabel 7-1 Årlig frekvens/returperiode for forskellige konsekvenstyper. 20 møller. Der ganges 

med 2 for drivende da vi antager at de kan rammes to møller. (Da hændelserne 

ikke er uafhængige er det ikke helt korrekt at gøre, men det giver konservative 

resultater). OBS: Sandsynligheder er lidt forskellige fra de forrige beregnede at 

specielt lystbåde-kategorien er udvidet med andre småskibe (Kun skib-mølle kolli-

sion) 

Drivende skibe Småskibe og lystbåde, 
L< 50 m  

Mellemstore sk ibe 
2.500-20.000 t  dødvægt  

Store sk ibe 
> 20.000 t  

Alle sk ibe 

Bunkerolieudslip Lille betydning pga. 
mængde og kvalitet  

1 /  (2 · 1/ 137 · 1,1% )  
=  6.227 år  

-  6.227 år  

Tab af sk ib og/ eller per-
sonskade 

2 · 1/ 82 · 6%  =  683 år 
1 /  (2 · 1/ 137 · 1,1% )  
=  6.227 år  

-  615 år  

Tab af sk ib og/ eller per-
sonskade som indirekte 
følge af en kollision  

Vist  i HR3 at  dr ivende 
skibe ikke oplever det te 

Vist  i HR3 at  dr ivende skibe 
ikke oplever det te 

Vist  i HR3 at  dr i-
vende sk ibe ikke 

oplever det te 
-  

Total, drivende skibe 683 år mellem alvor-

lige skader 

3.114 år mellem alvorlige 

skader 
- 560 år 

 

Sej lende sk ibe Småskibe og lystbåde, 
L< 50 m  

Mellemstore sk ibe 
2.500-20.000 t  dødvægt  

Store sk ibe 
> 20.000 t  

Alle sk ibe 

Bunkerolieudslip Lille betydning pga. 
mængde og kvalitet 

1 /  (1/ 471 · 10 % )  
=  4.710 år  

-  4.710 år  

Tab af sk ib og/ eller per-
sonskade 

1 /  (1/ 41 · 20 % )  
=  205 år  

1 /  (1/ 471 · 10 % )  
=  4.710 år  

-  196 år  

Tab af sk ib og/ eller per-
sonskade som indirekte 
følge af en kollision  

-  
1 /  (1/ 471 · 33 % )  
=  1.413 år  

-  1.413 år  

Total sejlende skibe 205 år mellem alvor-

lige sejlende skader 

887 år mellem alvorlige 

sejlende skader 
- 166 år 

 

Returperiode for alle 

alvorlige hændelser 
158 år 691 år - 129 år 

Returperiode for alle 

hændelser 
27 år 106 år 15.276 år 21 år 
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Bilag A HazI D-protokol 
Fareident ifikat ionsm ødet  (HazID)  blev afholdt  hos Sønderborg Forsyning i Sønderborg 

den 6. marts 2018. 
 
Deltagere 
 

Navn St illing Firm a/ inst itut ion 

Ole Knudsen  Havnechef Assens Havn 

Flemm ing Sørensen  Naut isk konsulent Søfartsstyrelsen 

Rolf Bonnichsen   Stem a Shipping A/ S 

Henrik Thykjær  Havnedirektør Aabenraa Havn 

Steffen Esbensen  Business Manager Shipping.dk 

Chresten Nissen   Ensted Havn 

Jóhann Petersen   Fredericia Havn 

Hans Mortensen  I nter Term inals, Aabenraa 

Henrik Bode  Fisker Momm ark 

John J Bork Fisker Årø 

Knud Erik Pedersen  Lods DanPilot 

Morten Hørlyck Lystsej ler Fynshav Sej lklub 

I ben Nielsen Senior Project  Manager Sønderborg Forsyning 

St ig Balduin Andersen Chefkonsulent , vind HOFOR 

Anne Eiby Projektchef, vand og m iljø COWI  A/ S 

Albrecht  Lentz Specialist / delprojekt leder, 
r isikoanalyse 

COWI  A/ S 

Erik Sonne Ravn Specialist  r isikoanalyse COWI  A/ S 
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A.1 Definit ion af sej lruterne i området  

Sej lruterne i om rådet  om kring den planlagte vindm øllepark er baseret  på AI S-data, der 

beskriver skibst rafiktætheden. Data er indsam let over hele kalenderåret  2016. Sej lru-

terne er defineret  m ed det  formål at  forenkle komm unikat ionen mellem  HazI D'ens del-

tagere. Derudover t jener de som  overordnet  st ruktur, dvs. ruterne diskuteres en efter 

en. Da mange af ruterne har de samm e forhold, gøres der mere ud af nogle ruter. 

 

Figur A-8-1 Fragt-, tankere og passagerskibe 

 

Figur A-8-2 Lystfartøjer med AIS 
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Figur A-8-3 Fiskeskibe med AIS og/eller VMS 

 

Generelle kom mentarer t il AI S plots 

 

Antallet  af meget  store skibe t il Ensted varierer fra år t il år. Det  er derfor ikke sikkert ,  

at  2016 er repræsentat ivt  for disse. F.eks. blev det  nævnt , at  større skibe end de her 

observerede er anløbet  Ensted. Rute A2 blev ændret, da skibene, som  sej ler nordvest  

på ad A2, drejer nordpå ved A5 og om vendt .  

Størstedelen af lystbåde har (endnu)  ikke AI S, så plot tet  for lystbåde dækker ikke alle 

lystbåde. Der var dog enighed om , at  sej ladsm ønst ret for  AI S lystbåde og ikke AIS lyst -

både er det  samme. Morten fra Fynshav Sej lklub anslog, at  1/ 10 af danske lystbåde har 

AI S. Da Lillebælt  Syd besej les m eget  af større tyske både, hvor andelen med AIS er 

højere, vurderes det , at  1/ 8 af lystbådene i om rådet  har AIS. 

AI S plot tet  for fiskeskibe er ikke repræsentat ivt  for Lillebælt  syd, da det primært  er sm å 

skibe uden VMS eller AIS, der fisker her. En fisker fra Årø havde på workshoppen med-

taget  et  plot , der viste, hvordan han har fisket  i det  planlagte m ølleom råde. Disse ruter 

kan ikke findes på AI S-VMS plot tet. 
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Figur A-8-4 Plot fra fiskeskib (oktober til april, mest i vinterperioden). Der ses en høj aktivitet 

i den nordlige og vestlige del af det planlagte mølleområde. 

  



 

  

A.2 Fareident if ikat ionsprotokol vedr.  sej ladsforhold i dr iftsfasen  

 

For at  holde processen sim pel, er fareident ifikat ionen brudt  ned t il to hovedt rin:  

 

1 I dent ificering af alle sej ladsrelaterede farer, der kan tænkes at  opstå i forbindelse med t ilst edeværelsen af en ny vindm øllepark 

2 I dent ificering af de specifikke farer på de enkelte ruter, inkl.  kom mentarer t il deres hyppighed, alvor og m ulige sikkerhedsforanstaltninger. 

Generel gennem gang af sej ladsrelaterede farer i forbindelse m ed vindm ølleparken 

 

Fare Konsekvens Alvor Kom mentar 

Skib-skibskollisioner › Personskader 
› Oliespild 

Beredskabet? Flydespærringer? 
Alvoren kan være større, da Lillebælt  er be-
grænset  af land på alle sider. 
Andre stoffer end Olie. Kem ikalier og asfalt  

Husk at  skibene ændrer sig.  De bliver 
større. Ensted nogle gange 300.000t .  
Tankskibe har lodspligt .  Tørlast  skibene 
er generelt  r ingere i stand end tank.  
> 11m  anbefalet  lods. 
Vindm øllerne forstyrrer ikke radar. 

Grundstødninger › Oliespild Blød bund m indsker alvoren. Større sten kan 
alligevel give brud på skrog. Bunkerolie ligger 
oftest  bag i skibet 

Skibsbrand kan være medvirkende t il,  
at  et  skib begynder at  drive. 

Kollisioner med vindm øller › Oliespild 
› Strømslag (personskade) 
› Faldende m øllekom ponenter 

(personskade) 

St rømslag anses ikke som  relevant, da skibet  
jo alt id er jordet  (skroget  ligger i vandet )  

 

 

 

Fire typer af hasarder vil være repræsenteret  i analysen for hver sej lrute (hvis relevante) :  

› Sej lende skibe som  laver navigat ionsfej l.   

› Drivende skibe der kolliderer med m ølle (som  følge af drift  eller m otorstop)   

› Kollision m ellem  eksisterende skibe som  følge af t rafikom lægning 

› Risiko for grundstødning som  følge af t rafikom lægning 
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Figur A-8-5 Projektområdet 

DET SKAL UNDERSTREGES, AT DELTAGERNE HAR GIVET DERES MENI NGER UNDER FORUDSÆTNI NG AF, AT DET PLANLAGTE MØLLEOMRÅDE 
FORBLI VER I NDEN FOR FI RKANTEN MARKERET MED BLÅT I  Figur A-8-5. 
 

Rute/ Scenario Beskrivelse af uheld Sikkerhedsforanstaltninger  Hyppighed Konsekvens Kommentar  

A1-1 Skib-sk ibskollision:  
Skibe v il gå over mod 
Helnæs. Men ikke læn-
gere end afmærkningen.  
Flere lystsej lere ind på 
ruten. 
Mindre plads t il undvige-
manøvre 

Marker den øst lige side af parken da sk i-
bene så v il turde at  gå tæt tere på og 
dermed m indre koncent rat ion.  

Større hyppighed for kol-
lisioner med m indre 
sk ibe. Større hyppighed i 
kollision, men stadig lav.  
Husk at  sk ibene ikke 
nødvendigvis fordeles li-
geligt  over døgnet . 

Mindre tørlastsk ibe har 
bunkerolie helt  ud mod 
skroget  og i bundtanke. 

De sk ibe som nu går gennem par-
ken syd-nord (A5)  v il gå over på 
denne rute. Koncent rat ion st iger.  
Lystsej lerne går i forvejen tæt  på 
kysten. Så de er separeret  fra 
fragt t rafikken 
 
 

A1-2 Grundstødning Marker den øst lige side af parken da sk i-
bene så v il turde at  gå tæt tere på parken 
og dermed m indre koncent rat ion.  

Ikke større hyppighed Generelt  blød bund som 
ikke giver brud på skrog. 
Men der ligger større 
sten som kan give det .  

Pga. tyske regler v il tyske sej lere 
gå ud i ruten. 
Skibe v il generelt  ikke gå gennem 
parken, selv  om de må. 
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Rute/ Scenario Beskrivelse af uheld Sikkerhedsforanstaltninger  Hyppighed Konsekvens Kommentar  

A1-3 Drivende sk ibe Op t il 20.000 t  kan standses med anker  
Store sk ibe kan ikke standses når de dr i-
ver med mere en 1½  knob. 

Er ikke en meget  sjælden 
hændelse. Men kun ved 
østenvind ram mer de 
møllerne 

Alle sk ibe på denne rute 
er under 10.000 t .  

Man har ikke kont rol med skibet  i 
det  øjeblik  maskinen stopper. Der 
går et  stykke t id for hast igheden er 
nede på f.eks. 2 knob før anker ka-
stes.  

A1-4 Fiskeskibskollision  Ingen ud over kollisionsalarmer  Ikke større end i dag  Denne rute ikke et  problem. Men 
der f iskes i hele det planlagte om-
råde. Kun i den lille t rekant  i det 
sydøst lige hjørne f iskes ikke.  

A2-1 Skib-sk ibskollision 
 

Det  nordligste hj ørne bør m indskes eller 
markeres. Så v il t raf ikken på denne rute 
kunne fortsæt te som nu.  

Ikke større.  Ved nedsej ling af lystbåd 
er der stor sandsynlighed 
for tab af menneskeliv 

Det  kr it iske er ikke fragtsk ibe mod 
fragtsk ibe, men fragtsk ibe mod 
lystbåde. Store sk ibe har svært  ved 
at  se små skibe tæt  på stævnen 

A2-2 Grundstødning  Ikke større end i dag.  Kvalitet  af opmåling ikke så god, 
da det  er gam le målinger 

A2-3 Drivende sk ibe  Er ikke en meget  sjælden 
hændelse. Men kun ved 
østenvind ram mer de 
møllerne 

  

A2-4 Møllekollision Advarsler hv is mølledele dr iver rundt  Sjældent  Påsej ling af v inger mm.   

A3-1 Grundstødning Ruten er allerede godt  afmærket  Sjældent  Blød bund  

A3-2 Grundstødning oven på 
kabel 

 Sjældent  Ikke værre end andre 
grundstødninger. Men 
regningen kan ende hos 
sk ibsejeren.  

 

A3-3 Drivende sk ibe  Ved vestenvind som er 
hyppigst  i Danmark , kan 
sk ibene ram me møllerne.  

Større sk ibe kan vælte 
møller og få bunden re-
vet  op på spidserne fra 
brud. 

De helt  store sk ibe v il grundstøde 
inden. 
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Rute/ Scenario Beskrivelse af uheld Sikkerhedsforanstaltninger  Hyppighed Konsekvens Kommentar  

A3-4 Møllekollision   Større sk ibe kan vælte 
møller og få bunden re-
vet  op på spidserne fra 
brud. 

De helt  store sk ibe grundstøder in-
den. De m indre sej ler i forvejen et  
stykke fra møllerne 

A4     Denne rute rykker ned på A3.  

A4-1 Skib-sk ibskollision  Kunne man fjerne den sydlige 't rekant ' 
og f ly t te møllerne nordpå? 

Flere Flere sk ibe i dybvandsru-
ten 

Skibene v il f ly t te over på A3. 
'Trekanten' kan være et  problem 
for enkelte sk ibe. Men så presses 
møllerne mod A1 

A4-2 Fiskeskib, t rawler:  Kabel 
r ives over 

Kablet  skal graves ned. Mølleejer skal 
give t illadelse t il at  t rawle.  

Hænder. Ingen sikkerhedsmæs-
sige konsekvenser 

 

A4-3 Fynshav- færgen kollision. 
Kan ruteændring give 
færgen problemer? 

Færger er sikre end alm . sk ibe. Færgerne 
kender deres område r igt ig godt . 

Meget  sjældent . Tænk på 
Helsingør-Helsingborg 

Kan være meget  stor  Deltagerne mente ikke det  v ille 
blive et  problem. 

A5-1 Drivende sk ibe. Ved ve-
stenvind kan de hurt igt  
ram me møllerne 

 Motorst op sker. Måske 1-
2 gang om året .  

Kan give hul i skroget . 
Men den største konse-
kvens er nok nedfaldne 
dele fra møllen, hv is den 
kollapser pga. påsej lin-
gen. 

Denne rute rykker lidt  mod vest  

A6-1 Drivende sk ibe. Ved ve-
stenvind kan de ram me 
møllerne 

Deres anker bør kunne sæt te sig fast  in-
den de når møllerne 

Motorst op hænder for-
holdsvist  ofte. Et  sk ib har 
måske 1 om året .  

Kan give hul i skroget . 
Men den største konse-
kvens er nok nedfaldne 
dele fra møllen, hv is den 
kollapser pga. påsej lin-
gen. 
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Rute/ Scenario Beskrivelse af uheld Sikkerhedsforanstaltninger  Hyppighed Konsekvens Kommentar  

B1-1 Drivende lystbåde I  godt  vej r  kan de ankre. Hænder Et  lyst fartøj  som driver 
ind i en mølle burde 
kunne k lare det . Kan li-
gefrem være en mulig-
hed for at  fortøje båden. 
Afhænger dog af vej ret . 

 

B7-1 Grundstødning på Heste-
skoen. 
  

Hesteskoen kan afmærkes bedre.  
Man bør informere lystsej lere om at  de 
godt  må sej le gennem mølleparken. 
Langt  de f leste v il søge at  undgå det . 

Ofte Tab af båden hvis vej ret  
er hårdt . Hvis ikke lyst -
båden har radio eller 
nødraket ter kan der op-
stå fare for liv .  

Bådene v il enten sej le igennem 
mølleparken eller lave et  knæk 
nord for Hesteskoen. 
B7 er nok den eneste rute der di-
rekte påvirker lystbådene 

Andet -1 Møller som mulig udeluk-
kelsesgrund for brug af 
redningshelikoptere 

Krav fra forsvaret  om at  møllerne afmær-
kes med lys 

  Er der et  redningsproblem med he-
likoptere. Kan de f ire folk op/ ned? 
Spørg Forsvaret .  

Andet -2 Vindparkens forsynings-
skibe 

   Forsyningsskibene kommer Fyns-
hav, Aabenraa eller Assens. Ser-
v icefartøjerne giver ingen proble-
mer, da de er få. 

Andet -3 Råstofindvinding i indvin-
dingsområder  

 Meget  lav sej ladsakt iv itet    
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A.3 Fareident if ikat ionsprotokol vedr.  sej ladsforhold i anlægsfasen 
 

Rute/ Scenario Beskrivelse af uheld Sikkerhedsforanstaltninger  Hyppighed Konsekvens Kommentar  

E1 Kollision med kabelsk ib, 
graveskibe eller kran-
skibe 

Sej lruter fast lægges af Søfartsstyrelsen. 
(Tvangsruter under byggeriet )  
Om rådet  lukkes af for øvrig t rafik . Skal 
afmærkes godt . I  opst illingsfasen er møl-
lerne svære at  se. Større sandsynlighed 
for at  ram me dem. Radarreflektor sæt tes 
på dem. 

  Byggefasen:  Skibene kommer nok 
fra Aabenraa havn. Også Fra 
Lindø/ Odense. Mange elementer v il 
nok komme langt  fra.  

E2 Byggefartøjer kolliderer 
indbyrdes 

Byggefartøjer sej ler ikke under dår lige 
vej r forhold.  

   

E3 Byggefartøj  ram mer møl-
lefundamenter, møller og 
andet  udstyr  
 

Byggefartøjer sej ler ikke under dårlige 
vej r forhold. Sej lafstanden er så kort  så 
man venter hv is vej ret  er dårligt  og t il 
gode vej rmeldinger.  
-  Skibe i problemer kan hjælpes af andre 
sk ibe – r isikoreducerende. 

 Specielt  alvorligt , når der 
drejer sig om stør re byg-
gefartøjer. 
-  Mindre byggefartøjer:  
Er i m indre omfang t il 
fare for byggepladsen. 

 

E4 Skibe dr iver ind i bygge-
området  

Byggeskibe kan hjælpe og beredskabs-
kæden kan hurt igt  sæt tes i gang. Slæbe-
både, dykkerskibe og crewboats t il stede. 
Kun t il stede ved godt vej r . Ellers er der 
ingen t il stede. 

   

 


