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7

I ndledning og sam m enfat ning

Bilaget er en del af den sam lede m ilj økonsekvensvurdering af projekt et . Målgruppen for
rapporten er Søfart sst yr elsen, der skal godkende den sej ladssikkerhedsm æssige del af
projekt et . Desuden har Tyskland i deres Espoo- høringssvar angivet, at de er int eresseret
i konklusionerne.
Der er i bilaget vist, hvad 20 8 MW vindm øller placeret nordøst for Als vil bet yde for
sej ladssikkerheden i om rådet . Rapporten giver nogle anbefalinger t il, hvordan sikkerheden 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 argum enteret for, at skib- skibskollisioner ikke
giver et signifikant risikobidrag hverken under eller eft er, at vindm ølleparken er opført.

1.1

Met ode og grundlag

Analysen er baseret på 'Guidelines for Form al Safet y Assessm ent ( FSA) ' udgivet af den
I nt ernat ionale m arit im e Organisat ion I MO ( I MO, 2002) . For at få en forst åelse af sej ladsforholdene i om rådet og ident ificere farerne i forbindelse m ed vindm ølleparken , er
der afholdt en HazI D- workshop i Sønderborg m ed interessenterne fra om rådet .
Til at vurdere de farer, som blev ident ificeret ved workshoppen, er der opst illet en t rafikm odel ud fra skibenes AI S-dat a og fiskeskibenes VMS- data. Da lyst både og fiskeskibe
under 15 m generelt ikke er udst yret m ed AI S, er der korrigeret herfor ved at gange
AI S- tallene for disse m ed en fakt or på 8. Den m atem at iske m odel t il beskrivelsen af
skibst rafikken og ulykkesfrekvenserne st em m er overens m ed den, der er blevet benyt tet
ved andre vindm ølleproj ekt er f.eks. Horn Rev 3 og Kriegers Flak. Der undersøges både
norm alt sej lende skibe og drivende skibe.
Først regnes på den nuværende sit uat ion m ed de ruter , der sej les på i dag for at kalibrere m odellen. Den historiske ret urperiode for grundstødninger m ed fragtskibe ligger
m ellem 4 og 16 år afhængig af st ørrelsen på det om råde, m an ser på. Modellen giver
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en grundstødnings- returperiode på 13 år. Herefter ændres rutenet tet , så skibene går fri
af m øllerne, se Figur 1- 1.

Figur 1-1

Til venstre ses sejladsruterne i projektområdet i dag, til højre de mulige fremtidige 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

Result at er og k onk lusioner

For det nye rut enet udregnes, hvor m ange skib- m øllekollisioner og grundstødninger der
kan forventes eft er anlægget af vindm ølleparken. Den est im erede returperiode er 11 år.
Bet ragt er m an kun den norm alt sej lende kom m ercielle t rafik, vil den m edføre en m øllekollision hver 371. år. Scenariet, hvor kom m ercielle skibe får m askinst op og driver m od
m øllerne, m edfører m øllekollisioner hver 123. år. I alt vil fragt skibene opleve en m øllekollision hver 92. år. For vindm ølleparken Horns Rev 3 blev m øllekollisionsfrekvensen t il
sam m enligning fundet t il én hver 44. år for fragt skibe. Ved Horns Rev er der væsent ligt
flere forbi- sej lende skibe end ved den planlagt e vindm øllepark Lillebælt Syd, hvor skibene t il gengæld sej ler t æt tere på m øllerne.
Lyst både udgør hovedpart en af t rafikken i som m erperioden, og der sker adskillige
grundst ødninger om året. Analysen viser, at m ølleparken kan reducere lyst bådenes
ulykkesfrekvens, da bådene i høj ere grad forventes at holde sig t il de etablerede sej ladsrut er i om rådet på grund af m øllernes t ilst edeværelse. Langt de fleste hændelser
vurderes i dag at kom m e fra både, der sej ler spredt uden for rut erne. Antallet af grundst ødninger m ed lystbåde i dag er beregnet t il 0,8 per år. Efter et ablering af m ølleparken
udregnes antallet af hændelser t il en hver 12 . år. For lyst bådene 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 ram m er en m ølle, er ikke nødvendigvis alvorligt for skibet eller m øllen . Analysen est im erer ant allet af alvorlige m øllekollisioner m ed fragt skibe 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 j ener t il vise, at de beregnede frekvenser kan nedsæt t es m arkant ved inddragelse af
konsekvensbet ragtninger. En m ere detalj eret konsekvensanalyse synes derfor ikke nødvendig.
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.

Sk ibst y pe

Ant al sk ibspassager om k ring m øllerne

Ret urperiode for
sej lende sk ibm øllek ollisioner

Ret urperiode for
driv ende sk ibm øllek ollisioner

Ret urperiode for
alle sk ib- m øllek ollisioner

Ret urperiode for alv orlige sk ib- m øllek ollisioner ( grov v urdering)

Ly st både og sm åsk ibe L< 50m

7.164 pr. år

41 år

88 år

28 år

158 år

Fragt sk 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 t et m od vind og specielt bølger.
Trafikken er fra m aj t il septem ber dom ineret af lyst både. Fragtskibsint ensiteten er lav
sam m enlignet m ed de øvrige danske st ræder. 5 - 6 m indre fragt skibe på m ellem 1.500
og 12.000 t ons dødvægt passerer om rådet om dagen. En gang om ugen sej ler st ore
bulkskibe og oliet ankere langs Als t il og fra Aabenraa. Mølleparken vil resultere i m indre
rut eændringer 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 st ørst e 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 m ed lystbåde.
Analysen viser, at der eft er m øllernes etablering for fragt skibes vedkom m ende forventes
en hændelse (en grundst ødning eller en m øllekollision) hver 11. år m od en grundst ødning hver 13. år i dag. Skibene forvent es at ram m e en m ølle hver 92. år. Grundst ødninger er den dom inerende hændelse, m en ant allet falder fakt isk. Det er alt overvejende
drivende fragt skibe, der vurderes at kunne kom m e i k onflikt m ed vindm ølleparken. Ved
sej ladssikkerhedsvurderingen af vindm ølleparken Horns Rev 3 blev m øllekollisionsfrekvensen est im eret t il én hver 44. år for fragtskibe. Her var det også drivende skibe, som
udgj orde den st ørste andel.
For lyst både er result at et noget m ere usikkert , da disse sej ler m ere spredt , og fordi
deres uddannelsesniveau er m eget varierende. Analysen viser , at antallet af hændelser
m ed lystbåde fakt isk falder , da m øllerne vil t vinge dem ind på sej lruterne. Da langt den
st ørst e del af hændelserne kom m er fra lyst både, som sej ler uden for ruterne, er det en
fordel at få flere skibe ind på en rute – selv om det te i t eorien kan m edføre flere skibskibskollisioner.
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Ved at inddrage sandsynligheden for alvorlige skader på skibene er der groft argum ent eret for, at frekvensen af alvorlige hændelser ligger m arkant under den generelle kollisionsfrekvens. For fragt skibene vil ret urperioden for alvorlige skader være op m od 691
år og for sm åskibe og lystbåde 158 år. Alvorlige skader defineres her som enten olieforurening eller personskade i st ørrelsesordenen t ab af liv. Den sam lede returperiode for
alvorlige skader på alle skibe og både est im eres t il 129 år. Når frekvensen for alvorlige
hændelser ligger så langt under den generelle kollisionsfrekvens, skyldes det , at vindhast 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 m od nord t ydeligt ses i kollisionsfrekvenserne,
dog ikke på et krit isk niveau. Det kunne overvej es at m arkere dem t ydeligere, end standarden foreskriver, eller at flyt t e dem m od sydvest , hvis m uligt på grund af de andre
fakt orer, 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 m ed en afm ærkning m od syd, og om det vil have en gavnlig virkning. En grundst ødning på Hesteskoen
forekom i septem ber 2011 m ed det hollandske fragt skib Ennio Marnix's. Opm ærksom heden på de t o grunde syd for parken kan risikere at drukne i forhold t il opm ærksom heden på m øllerne.
For at få flere lyst både væk fra de egent lige skibsruter, hvor de kan dist rahere de st ore
skibe, bør lyst sej 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 m ed opslag
i havnene.
Det er vigt igt , at den røde fyrlinj e fra Traneodde Fyr (Figur 1-1) er fri, da den bruges af
skibene, som kom m er fra Aabenraa og drejer sydpå. Hvis ellers m øllerne holdes nogenlunde 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
ant allet af m øllekollisioner er væsent ligt st ørre ved 40 m øller. I gen er det langt fra alle
disse kollisioner, som giver alvorlige skader.
Udt yndingen af m øllekollisions- sandsynligheden vha. grove konsekvenssandsynligheder
viser, at en yderligere risikovurdering m ed det aljeret konsekvensvurderinger ikke er
nødvendig.
Generelle kom m entarer :

›

Vindm øller er ikke designet t il kollision, hvilket bet yder, at alle kollisioner bort set
fra m eget sm å skibe m ed lav hast ighed kan bet ragtes som uønskede.
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›

Søfartsst yrelsen har ingen indberetninger om vindm øllekollisioner i Danm ark.

›

Vindm øller ses fint på radar.

11

Generelle risikoreducerende t ilt ag kan være:

›

Beredskabsplaner: Operat øren har deres egen beredskabsplan, der dog kun om fat t er egen bem anding. Hvis denne ikke slår t il, vil VFK t ræde t il m ed det form ål at
redde m enneskeliv og ikke m at eriel.

›

Nødst op af m øller: Møllerne kan st oppes ved kollision, så konsekvensen kan reduceres.
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2

Met ode og grundlag

Analysen er baseret på 'Guidelines for Form al Safet y Assessm ent ( FSA) ' udgivet af den
I nt ernat ionale m arit im e 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 ilt ag

4

Cost - benefit vurdering

5

Anbefaling t il beslut ningstagere.

Den specifikke m et ode anvendt for den sej ladssikkerhedsm æssige analyse er udarbejdet
m ellem DNV og COWI , se ( JV, 2013) . Det blev gj ort for at sikre, at sam m e m et oder blev
anvendt både for Horns Rev 3 og Kriegers Flak. Met oden indeholder følgende punkt er:

Skridt 0:

Opst illing af m et ode t il den sej ladssikkerhedsm æssige del på grundlag af
de i / JV, 2013/ fast lagt e krav og principper.

Skridt 1:

Udregn ulykkesfrekvenserne. Analysen præsent eres for Søfartsst yrelsen .

Skridt 2:

Hvis Søfart sst yrelsen ikke kan acceptere ant allet af beregnede ulykker ,
laves også en konsekvensanalyse, hvorved den sam lede risiko frem kom m er. Denne præsent eres så igen for Søfartsst yrelsen .

Skridt 3:

Hvis Søfart sst yrelsen ikke kan acceptere den beregnede risiko, udarbej des en analyse m ed risikoreducerende t ilt ag. Den ne præsent eres så for
Søfartsst yrelsen.

Denne rapport er result atet af den et ablerede m etode, Skridt 0 og Skridt 1, og indeholder ulykkesfrekvenser og konsekvensbet ragt ninger.

2.1

Proj ekt beskr ivelse

Den planlagte vindm øllepark skal ligge i det sydlige Lillebælt m ellem Als og Fyn, se Figur
2- 1. Den skal have en kapacitet på 160 MW svarende til 20 m øller à 8 MW eller 40 m øller
à 4 MW. Højden på m ølletårnene v il være 120 m og vingerne 90 m . Afst anden m ellem
m øllerne vil være m ellem 0,6 og 1,7 km . Diam et eren af m øllet årnet over vandet vil være
5,5- 6,5 m . Det forvent ede arealbehov er beregnet t il 32 km ² . St røm m en skal føres ind
t il en t ransform erst at 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 m øllerne ønskes opst illet, er karakteriseret ved m eget varierende 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 m ed m eget lav vanddybde. Det er i nærheden
af disse, at m øllerne 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, m en grundene består af sten af forskellig størrelse.

2.3

St røm og v ind

St røm m en i Lillebælt er nord-sydgående halvdelen af t iden hver vej . Øerne i bælt et kan
dog afbøje st røm m en. St røm m en er bestem t af vinden, både her og nu, m en også vinden de foregående dage. Hvis vinden har presset vand ned i Østersøen , bliver st røm m en
de næste dage nordgående og om vendt . St røm hast igheden kan være op t il 3 knob, m en
ligger norm alt under 1,5 knob. Der er så godt som intet t idevand i om rådet . St røm m en
har form ent lig ikke den st ore bet ydning for de kom m ercielle skibe, der sej ler nord-syd,
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m edm indre de får m askinhavari. Ellers har de inst rum ent er t il at kom pensere. Lyst bådene er m est st røm påvirkede, m ens fiskerne antages at være godt bekendt m ed forholdene i om rådet.
Den dom inerende vindret ning ( Niras, 2016) er vest lig ( 75 % ) og i nogen grad sydlig.
Vindhast igheden er i 10 m høj de gennem snit ligt 6 m / s. Over længere t id ( 6 t im er) er
den sj ældent over 12 m / s. Det te svarer godt t il de t al fra DMI , der er anvendt t il vindrosen, se afsnit 3.2.1.

2.4

Vindm øllepar kens layout

Det foreløbige vindm øllelayout er vist i . Der kan ent en opst illes 20 m øller à 8 MW eller
40 m øller af 4 MW. Under alle om st ændigheder vil m øllerne holde sig inden for det
m arkerede om råde. Afstanden m ellem m øllerne vil t ypisk være m indst 1.000 m for de
st ore m øller og m indst 600 m for de m indre. Transform erst at ionen placeres på Nordals
og derm ed inde på land. Det skal underst reges, at det om råde HazI D-workshoppen t og
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 st å på m onopæle, som ram m es ned i havbunden, alternat ivt gravit at ionsfundam ent er. Koblingen m ellem m øllet årn og fundam ent hare en diam eter på 6,8
m . I analysen regnes m ed denne diam eter, der kan være lidt større for gravit at ionsfun-
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dam ent er. Selve t ransform erst at ionen placeres på Als og indgår derfor ikke i sej ladssikkerhedsanalysen. Møllet årnenes højde er regnet op t il 120 m ( de er 109 m ) , og vingernes længde er regnet op t il 90 m ( de er ca. 85 m ) , så der er regnet konservat ivt . Søfart sst yrelsen kræver, at fundam ent erne skal have et kollisionsvenligt design. Møllevinger er ca. 20 m eller m ere over vandoverfladen.

2.4.2 Markering af m øllerne
Navigat ionslys på m øllerne skal overholde følgende krav af hensyn t il sej ladssikkerheden: Alle m øller placeret i hj ørnerne eller i skarpe vinkler langs om rådets periferi skal
m arkers m ed et gult lys. Derudover skal m øller placeret langs periferien m arkeres, så
der er en m aksim al afst and på 2 søm il m ellem m arkeringerne.
Lysene skal være synlige 180 grader i forhold t il om rådet s periferi og 210- 270 grader
for hj ørnem øllerne. Lysene placeres t ypisk 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 afst and.
I nde i selve m ølleom rådet skal m øllerne ikke m arkeres. Der skal placeres en RACON på
en af m øllerne. I ndirekte lys skal oplyse den del af m øllen , som er m alet gul og indeholder m ølle- num m eret. Den præcise m arkering skal aftales m ed Søfartsst yrelsen. Under
opførelsen af parken skal hele om rådet m arkeres af gule bøj er m ed gult lys, der kan ses
m indst 2 søm il. Disse krav er gældende for Horns Rev, m en den præcise m arkering
aft ales m ed Søfartsst yrelsen.

2.5

Skibst rafikdat a

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- dat a
Trafikken i om rådet blev prim ært fast lagt ud fra AI S- data for 2017 leveret af Søfartsst yrelsen. Skibe over 300 brut toregistert on skal have en AI S- t ransponder om bord. Den
sender m ed kort e intervaller oplysninger om skibet s posit ion, hast ighed og kurs. Oplysninger om skibets MMSI - num m er, I MO- num m er, skibst ype, st ørrelse m .m . udsendes
også. Selvom det kun er st ørre skibe, hvor AI S er lovpligt igt , har m ange m indre skibe
det også. Det gælder de fleste erhvervsfart øjer og m ange lyst både.

2.5.2 I HS Fairplay- skibsregist er
Skibes I MO- num m er kan findes fra ud fra deres AI S- oplysninger. Ved at bruge det te
som nøgle i I HS Fairplay- registeret ( t idligere Lloyds) kan det aljererede oplysninger om
skibene findes. De fleste erhver vsfart øjer har et I MO-num m er.
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2.5.3 VMS- dat a
Vessel m onit oring system dat a ( VMS) er baseret på Globalt Posit ioning System ( GPS)
og bruges i kom m ercielle fiskefart øjer t il at overvåge fiskeskibenes posit ion. VMS- data
for 2017 er blevet indhent et fra Fiskerist yrelsen. VMS er lovpligt igt for fiskeskibe længere end 12 m , m ens AI S er lovpligt ig for skibe længere end 15 m . Da m ange af de
skibe, som fisker i det sydlige Lillebælt, er kort ere end 12 m , er deres rut er ikke dokum ent eret. Sam t aler m ed fiskere, der m edvirkede i HazI D workshoppen, er derfor eneste
kilde t il de m indre fiskeskibes sej ladsm ønst re. Antallet af fiskeskibe ganges ligesom ant allet af lyst fart øjer m ed en fakt or 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 t urene ikke
kunne findes i de indhentede AI S- og VMS- dat a.

2.5.4 Dat a for lyst fart øj er
De fleste lyst både 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 st ore og
m ellem st ore lystbåde, der har AI S. Ud fra num m eret på AI S- senderen kan nat ionalit et en
bestem m es. I det sydlige Lillebælt er 81 % af AI S- lyst bådene udenlandske, prim ært
t yske. De 81 % er ikke den reelle fordeling for alle bådene, m en snarere et udt ryk for,
at de udenlandske både er st ørre og bedre udrust ede end de danske, som oft e er lokale
og befinder sig t æt på hjem havnen. Workshoppen kom frem t il, at andelen af danske
både m ed AI S er 1/ 10, og den sam lede andel af alle lyst både i farvandet er derfor 1/ 8.
Bet ydningen af antallet af skibe for skib- m ølle kollisionerne er næsten lineær.

2.5.5 Råst ofudvindingsom råder
Um iddelbart vest for den planlagte vindm øllepark ligger et sandudvindingsom råde.
HazI D- workshoppens delt agere 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
sj ældent brugt og vurderes ikke at have anden indflydelse på sej ladssikkerheden end i
dag.

2.6

Hasardident ifikat ion

Hasardident ifikat ionsm ødet (HazI D) blev afholdt hos Sønderborg Forsyning i Sønderborg
den 6. m art s 2018. Der delt og 12 personer m ed kendskab t il om rådet , deriblandt havneoperat ører, to fiskere, en lods, en lyst sej ler og en vindm ølleekspert. Derudover delt og
Søfartsst yrelsen, proj ekt lederen fra Sønderborg Forsyning, t re m edarbejdere fra COWI ,
herunder projekt lederen og t o specialist er i sej ladssikkerhed, der ledede m ødet. HazI Dprot okollen kan findes i bilag A.
Resultaterne af HazI D-m ødet kan inddeles i følgende grupper:

ht t p: / / pr oj ect s.cow ipor t al.com / ps/ A095938/ Docum ent s/ 03 Pr oj ect docum ent s/ 03 Milj øk onsekv ensvur der ing/ Bilag/ A095938 - 007_bilag H.docx

SEJLADSSI KKERHED

›
›
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I dent ifikat ion og evaluering af ulykkesscenarier på både de eksisterende rut er og
m ulige nye ruter
I dent ifikat ion af ulykkesfrekvenser og konsekvenser
I dent ifikat ion af m ulige risikoreducerende t ilt ag.

Da HazI D-m ødet blev afholdt , var den endelige m ølleposit ioner ikke fast lagt . Delt agerne
blev derfor bedt om at give deres vurderinger ud fra et overordnet om råde, hvor m øllerne planlægges opst illet inden for.
Fiskerne m ent e ikke, at fiskeskibene vil få sej ladssikkerhedsm æssige problem er m ed
vindm øllerne. De var dog bekym rede for, om deres fiskeom råde vil blive indskrænket .
Delt agerne m ent e ikke, at færgeruten Fynshav- Bøj den 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 sm allere, især for rut en langs Fyn. Det
forventes t ilm ed, at skibene bliver st ørre i frem t iden. I sær var m an bekym ret for skib lyst bådskollisioner som følge af ruteom lægninger på grund af m øllernes t ilst edeværelse.
Der kan heraf i yderste konsekvens blive t ab af m enneskeliv.
Følgende farer blev ident ificeret under workshoppen, og de vil denne i rapport blive
behandlet m ed varierende detalj eringsgrad.

›
›
›
›

Skib- m øllekollisioner pga. drivende skibe
Skib- m øllekollisioner pga. fej l på skibet eller fra besæt ningen
Grundst ødninger
Skib- skibskollisioner.
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3

Met ode for den kvant it at ive del

Til at est im ere antallet af grundstødninger og skib- m ølle kollisioner deles disse hændelser 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 grundst ødninger og skib- m ølle
kollisioner hvis det ikke er nødvendigt at skelne.

3.1

Met ode for sej lende sk ibe under k ont rol

Ant allet af sej lende hændelser beregnes ud fra nedenst ående ligning og m et oden er
illust reret i Figur 3- 1.
Nc= Ns Pg Pc R
Hvor:

Nc
Ns
Pg
Pc

…
…
…
…

R

…

Antal hændelser per år
Det årlige antal skibe på den enkelte rute
Den geometriske sandsynlighed for at skibet har kurs mod objektet
Sandsynligheden for at skibet ikke afværger kollisioner, f.eks. ved at ændre
kurs
Risikoreducerende faktorer fra f.eks. VTS, lods, særlige hjælpemidler
om bord eller afmærkning af objektet.

Det sam lede ant al kollisioner fås ved at sum m ere over alle skibe og rut er.

3.1.1 Hændelser på rut en
I Figur 3- 1 er en rut e defineret ved t re punkter P1 and P2 and P3. Sandsynligheden for,
at et skib ram m er et obj ekt fordi skibsføreren ent en ikke ligger rigt igt på ruten eller
glem m er at drej e ved punkt P2 udregnes fra skibenes fordeling t værs over ruten. Tværfordelingen fast lægges ud fra AI S-data og t ilpasses en m atem at isk fordeling. Her bruges
en kom binat ion af norm alfordelingen og den uniform e fordeling. Pg udregnes ud fra skibes bredde og obj ekt ets proj icerede bredde ind på tværfordelingslinjen. Hereft er kan
sandsynligheden beregnes ud fra den m atem at isk est im eret t værfordeling. Udover at
anvende AI S- fordelingen, ant ages det også at 2 % af skibene på hvert ben ikke sej ler
helt regelret og nogle helt uden for ruten. Det m odelleres m ed en uniform fordeling som
fort sæt ter ud over ender ne af passagelinjerne. Det drej er sig t ypisk om 20 % af længden
på hver side af passagelinj en, m en en individuel vurdering foretages.
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3.1.2 Skibet glem m er at drej e
For enden af hvert ruteben er der en sandsynlighed for at skibet glem m er at drej e. Den
sæt tes t il 1.25·10 - 4 baserende fra st udier gj ort i forbindelse m ed Storebælt sbroen. Hereft er 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 fort sætt er 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 kont rollerer deres posit ion. Kun 1 % af skibene antages ikke at k ont rollere deres posit ion
hver 8. skibslængde.

Obj ect
widt h

0.5 x Ship's
widt h
P3

P2

PG

T

P1
Figur 3-1

Geometrisk beregning af sandsynligheden for rutekollision og glemme-at-drejekollision.
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3.1.3 Risikoreducerende fakt orer 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 last ede m ed olie eller har urensede lastt anke, som ikke er sikrede m ed inak t iv
luft

2

Er lastede m ed kem ikalier,

3

Er lastede m ed gasart er,

4

Har m ere end 5.000 t bunkersolie om bord eller

5

Er lastede m ed 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 -st udie / Lentz & Kroon 2010/ har vist , at lods om bord reducerer ulykkesfrekvensen m ed 66 % .

3.2

Met ode for drivende sk ibe

Til at beregne, hvor m ange drivende skibe der grundst øder eller ram m er m øllerne, anvendes følgende m odel:

P(I) =

i,j ,k

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

hvor:

i…
j…
k…
Ni …
P(D) …
P(NR j,k)…
P(NF j,k)…
P(Dj,k)…
P(Tj) …
P(Lj) …

Indeks for skib af en given type og størrelse
Indeks for skibets start position på ruten
Index for forskellige drivhastigheder
Antal skibe af en given type og størrelse
Sandsynlighed for at et skib begynder at drive på ruten
Sandsynlighed for at skaden ikke kan repareres
Sandsynlighed for at skibe ikke kan bruge ankeret
Sandsynlighed for at det drivende skib er på kollisionskurs med et objekt
Tværgående sandsynlighed
Langsgående sandsynlighed.

Figur 3- 2 viser princippet i drivm odellen. De m ulige posit ioner , hvorfra skibe kan drive,
er vist som sm å cirkler. Sandsynligheden for hver posit ion kan udregnes fra den langsgående fordeling ( uniform ) og den t værgående fordeling ( lige som for skibe under kont rol, j f. afsnit 3.1) . Rut en 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 im e / GL
2010/ . Et skib ant ages at sej le 75 % af året, hvilket giver 1 ,6 blackout per år. / Peter
Friis- Hansen 2008/ brugt e 0,75 per år. De 1,6 brugt i det te st udie giver m uligvis lidt
konservat ive værdier.
Sandsynligheden for, at skibet ikke repareres, inden det ram m er et obj ekt, er P( NR) .
Den t id m an har t il at reparere skibet , afhænger af drivhast ighed og afst and t il obj ektet .
/ GL 2010/ anbefaler følgende funkt ion for, at skibet ikke repareres:
f no r epair ( t ) = 1

for t < 0.25h

f no r epair ( 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 stam m er fra / GL, 2010/ . Da
Lillebælt er et m eget m ere beskyt tet farvand i forhold t il Nordsøen eller Østersøen, er
det efter sam tale m ed 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 vindret ninger, vindhast igheder,
st røm retninger og st røm hast igheder kan en drivrose opst illes. Her udfra kan sandsynligheden for, at skibet driver m od et bestem t objekt , udregnes.
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Drift ing rose
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Figur 3-2

Illustration af modellen for drivende kollisioner fra forskellige positioner langs ruten.
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Figur 3-3

Sandsynlighed for reparation som funktion af tiden, (GL, 2010).
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Figur 3-4

23

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 ret ning m ed en
given hast ighed. Den består af følgende kom ponenter:

›
›
›
›

En vindrose; som regel m ed dat a fra et m eteorologisk inst it ut
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 dat a fra et m eteorologisk inst it ut .

Den anvendte m odel for drivhast ighed som funkt ion af vindhast igheden er beskrevet i
( Vinnem , 2007) og gælder skibe m ellem 5.000 og 15.000 DWT. For m indre og st ørre
skibe bliver drivhast igheden generelt lavere. Her vælges det at bruge den på alle skibe,
hvorved drivhast ighederne bliver lidt konservat ive.
1.4

Drift speed [m/s]

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0

5

10

15

20

25

Wind speed [m/s]

Figur 3-5

Skibets drivhastighed som funktion af vindhastigheden (Vinnem, 2007).

Det antages, at skibet driver på t værs af drivret ningen. Der findes m odeller, der angiver,
at skibet driver m ed en given vinkel ( ± 20 grader) til t værs. Givet usikkerheden i de
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øvrige dat a og skibenes forskellige profiler er det rim eligt at ant age, at skibet driver på
t værs.
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. Ret ningerne antages at være de sam m e som over land. 0 - 5 m / s ses ikke på
figuren, da den falder sam m en m ed 10- 15 m / s. Data er opsam let ca. 2 gange om dagen,
og hast igheden er m ålt for m iddelvinden.

337,5
315,0

0,0
9%

10-15 m/s

67,5

3%

270,0

15-20 m/s

90,0

0%

247,5

112,5

225,0

135,0
202,5

Figur 3-6

5-10 m/s

45,0

6%

292,5

0-5 m/s

22,5

180,0

157,5

Vindrose for the sydlige Lillebælt. Vinder kommer primært fra sydvest

St røm rosen for om rådet er vist i Figur 3- 7. St røm m en er udelukkede nord- sydgående.
Hast igheden kom m er ikke over 1 m / s. I analysen regnes m ed en m iddelhast ighed på
0.5 m / s eller 1 knob.

315,0

337,5 25%
20%

0,0

0-1 m/s

22,5
45,0

15%

292,5

0-1 m/s

67,5

10%
5%

270,0

90,0

0%

247,5

112,5

225,0

135,0
202,5

Figur 3-7

180,0

157,5

Strømrose for the sydlige Lillebælt. Strømmen er nord-sydgående
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De t o roser kom bineres t il en sam let drivrose ved at sam m enlægge deres vektorer.
Det te er gj ort i Figur3- 9.
Wind
Resulting
drifting
Drifting due
to current
Drifting due
to wind

Figur3-8

Sum af strøm- og vindbidrag for at få den endelige drivhastighed og drivretning.
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292,5
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22,5

180,0

157,5

Drivrose for the sydlige Lillebælt som summen af strøm og vind

Kollisioner fra fart øj er som ik ke følger rut erne

Specielt lyst både og fiskeskibe sej ler ikke kun på rut erne. For at inkludere disse, lægges
2 fikt ive rut eben gennem m ølleom rådet. Tværfordelingen af skibe på de 2 fikt ive rut eben
er uniform m ed en bredde der svarer t il m ølleom rådet s st ørrelse. Antallet af m øllekollisioner findes nu på sam m e m åde som for kat egori I og V kollisionerne beskrevet i kapit el
4. Det ant ages at 20 % af de skibe som i dag sej ler igennem m ølleom rådet fort sat 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 fiskeskibe er lagt på de to ben.
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Trafikken i om rådet

4.1

Nuv ærende sit uat ion
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Der ses på t re t yper skibe: Kom m ercielle skibe, fiskeskibe og lyst fart øjer.
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 m et ved at dele om rådet op i celler på 50 m x 50
m og t ælle ant allet af skibe i hver celle. Afhængig af ant allet af skibe, farves cellen fra
gul t il rød, hvor rød indikerer flest skibe.
Det sam lede ant al erhvervsfiskere der benyt ter om rådet er om kring 10 skibe. De kom m er fra Assens, Aabenraa, Årø, Faaborg, Mom m ark og Søby. Det lave antal og HazI Dworkshoppens vurdering af at fiskeskibe ikke ville p åvirke sej ladssikkerheden bet yder
at vi her ikke vil behandle disse separat.
I som m erperioden er lyst fart øjerne den dom inerende skibst ype i om rådet. Udover at
lyst fart øjer sej ler m ere spredt end den kom m ercielle t rafik, ses det at de næsten følger
sam m e rut er når de sej ler over længere st ræk. Dog lægger de sig ud i siderne af rut en
t æt test på land.

Figur 4-1

Observeret kommerciel trafik i det sydlige Lillebælt. Den store sortskraverede firkant er forundersøgelsesområdet. Den blå firkant er det planlagte mølleområde.
Bemærk dog at mølleopstillingen er en tidligere opstilling, fra da sejladsundersøgelsen 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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Nye rut er

Møllernes placering kræver, at noget af skibst rafikken ændrer deres nuværende ruter. I
Figur4- 4 er vist , hvordan rut enet t et forventes at blive. Da ruteben 5 er udgået , er num m ereringen også ændret . Når m an ser på figuren, skal m an huske, at skibene ikke sej ler
præcist på linj erne, m en m ed en given fordeling langs linj erne.
Alle de skibe, som i dag sej ler gennem det planlagt e om råde, er lystbåde ( ca. 2.000) ,
og sm å kom m ercielle skibe (ca. 90) under 100 m ( nogle få er m ellem 100 og 150 m ) .
Disse forventes at ændre deres rut e, således at de kom m ercielle skibe ændrer kurs et
godt st ykke syd for parken, og i stedet for at kom m e ind på rut eben 3 sej ler de ind på
rut eben 21 (nye 20). For lystbådene og de helt sm å skibe under 50 m antages det, at
halvdelen gør det sam m e som de kom m ercielle skibe, m ens den anden halvdel følger
det nye rut eben 2 og 4. Selvom de godt m å sej le gennem parken , vurderes det at langt
de fleste ikke gør, og derfor laver et drej m ellem Hesteskoen og Langgrund ( knæk m ellem ruteben 2 og 4, hvor ben 4 nok skal gå lidt m ere øst - vest end vist ) . Med den nuværende afm ærkning vil de fleste form ent ligt ikke gå syd om Hest eskoen. En sydlig afm ærkning af Hest eskoen vil ændre det te vist i figuren m ed st iplet linj e.
De nuværende rut eben 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 t æt tere på parken end her angivet , m en da de ikke
har m eget t rafik, ændrer det ikke noget . Den st ore hovedrut e 3- 1- 5 langs Fyn forvent es
uændret. Skibene vil form ent lig bruge m øllerne som søm ærke og sej le t æt forbi som
diskuteret på w orkshoppen.
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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

Mat em at isk beskr ivelse af rut et rafikken

For hver krydsningslinj e t ælles ant allet af skibe som passerer og hvor på linj en de passerede. Det giver et hist ogram hvor t il der kan bestem m es en m atem at isk sandsynlighedsfordeling. I de flest e t ilfælde er denne fordeling en kom binat ion af en norm alfordeling og en uniform fordeling. I Figur 4- 5 ses nogle eksem pler på hist ogram m er og de
t ilhørende sandsynlighedsfordelinger syd for m øllerne.
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Figur 4-5
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Ek sem pler på m at em at isk besk riv else af sk ibenes t v ærfordeling henov er rut ebenene.

4.4

Trafikken på rut erne

Ca. 2.500 1 AI S- fartøj er sej ler årligt gennem Lillebælt øst om m ølleom rådet . Om kring
800 AI S- fart øjer sej ler langs Als t il og fra Aabenraa. Nogle af de sidst e skibe har st or
dybgang, og kan ikke sej le øst om m ølleom rådet. Om kring 2.000 fart øjer sej ler t il og
fra Aabenraa fra nord. De vil ikke få problem er m ed m øllerne. En del af t rafikken er
arbejdsfart øjer, inkluderende slæbebåde, lodser, SAR og flådefart øjer . 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 sam m e, 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 rut er vist . I de t re følgende figurer er AI St rafikken vist m ere det aljeret for t re repræsentat ive rut eben 1, 4 og 21.

Tallene er antal passager og altså ikke individuelle fartøjer. Det samme fartøj passerer ofte den samme passagelinje henover året.
1
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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.

Rut eben

Bulk

Gener al
cargo 2

Passenger

Tank er
gas

Tank er
oil

Fishing

Pleasure

Ot her

Tot al

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 kat egori
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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 rut erne

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 AI S- fiskeskibe
nord-syd og øst vest på hver af de to fikt ive rut eben. Disse er ganget m ed 8.

4.6

Frem t 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 sam m e ant al skibe og form ent ligt flere på
sigt ( Em ail 20- 11- 2017 fra Henrik Thykj ær fra Aabenraa Havn) . Trafikken af skibe m ed
en dybgang op t il 17 m fort sæt ter eft er Enstedværkets lukning. St ore oliet ankere sej ler
t il oliet erm inalen og bulkcarriers t il kulhavnen, der fungerer som t ransit havn for kul.
Eft erhånden, som kul udfases, vil denne t rafik ophøre.
I kke kun ændringen i ant allet af skibe skal vurderes, m en også at skibene form ent ligt
generelt forsæt ter m ed at bliver større. For de indre danske farvande er vanddybden
dog en begrænsende fakt or for st ørrelsen. Men i st edet for øget dybgang kan det
forventes, at skibene bliver bredere.
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Analyse af ulykkesfrekvensen

5.1

Nuv ærende sit uat ion
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5.1.1 Hist oriske ulykker
Helcom 3 udgiver årligt en rapport om skibsulykker i Øst ersøen og Kat tegat . Heraf frem går det , at fra 2000 t il 2013 var der t re grundst ødninger i det sydlige Lillebælt . Den
Marit im e Havarikom m ission oplyser, at der var t o grundst ødninger i perioden 2014 2016. Så i alt var der fem grundstødninger i perioden 2000 - 2016, hvilket er ca. én hvert
t redj e år. På t rods af, at der sej ler forholdsvis få skibe, vurderes det te som en del grundst ødninger. I ngen af de fem førte t il udslip af olie. Den ene var fragtskibet Ennio Marnix
grundst ødning på 4.540 t, der i 2011 grundst ødte 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 dat am aterialet . De regist rerede grundst ødninger er for st ørre kom m ercielle skibe. Pga. om rådet s m eget varierende dybdeforhold, specielt i den sydlige del af m ølleom rådet, sker der hvert år adskillige grundst ødninger m ed lyst fart øjer. Disse m edfører sj ældent person - eller m aterielskade, da de foregår i forholdsvist godt vej r. De regist reres derfor ikke af m yndighederne. Grundst ødninger af denne art er som hovedregel lyst fart øjer , som ikke kan sæt tes på de specifikke
rut er, m en 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 m øder hinanden i åbent
farvand. Som beskrevet i begyndelsen af denne rapport analyseres skib -skibskollisioner
ikke videre pga. den lave sandsynlighed, sam t fordi m øllerne ikke vurderes at ændre på
det t e. Der argum enteres i afsnit 5.1.6 kort for det te.
For at få et sam m enligningsgrundlag for m odellen ses i det te afsnit på, hvor m ange
grundst ødninger der kan forvent es om kring den planlagte m øllepark. Da skibsruterne
langs Als og Fyn ikke ændres, er det kun grundene vist i Figur 5- 3 der ses på. Metoden
er den sam m e som beskrevet ovenfor. Det regnes m ed at kom m ercielle skibe som sej ler
fra Aabenraa af ruteben 13, 14 og 15 er så 'friske', at de ikke glem m er at drej e på disse
ben.

5.1.2 Rut egrundst ødninger i dag
Det

sam lede

ant al

grundst ødninger

er

vist

i

Tabel

5- 1.

Der

forvent es

én

rut egrundst ødning hvert 682. år fra et fragt skib og næsten ingen fra lystbådene. Det
sidst e skyldes at lystbådenes dybgang sj ældent er m ere end 2 m og derfor kan de sej le
henover de flest e grunde som ligger langs rut erne.

3
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Tabel 5-1

Samlede beregnede returperioder

Hændelsest y pe

Kom m er cielle
sk ibe, år

Ly st fart øj er & Fisk esk ibe, år

Begge sk ibst y per
år

682

30.582

667

Grundst ødninger fra sk ibe
uden for rut erne

-

0,9

0,9

Driv ende grundst ødninger

13,3

11,3

6,1

Sam let ant al grundst ødninger

13,0

0,8

0,75

Rut egrundst ødninger

I Figur 5- 1 er der vist , hvilke grunde som bidrager m est t il rut egrundstødningerne.
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 ram t ved Tranesand. Det er i god
overensst em m else m ed forvent ningerne, at grundstødninger vil ske på disse grunde.
Figur 5- 2 viser, hvilke rut eben grundst ødningerne kom m er fra. L14 er ved Tranesand.
L18 er sydgående som glem m er at dreje og grundstøder på Als. L4 er skibe som sej ler
t æt på Hesteskoen. De øvrige høje pinde er skibe som glem m er at dreje. 24 og 25 er
de fikt ive ikke- ruteben der er fuldst ændig dom inerende.
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Figur 5-1

Rutegrundstødninger på de enkelte grunde.
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Figur 5-2

Figur 5-3

Rutegrundstødninger fordelt på rutebenene.

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 grundst ødninger i dag
Ant allet af drivende grundst ødninger fra kom m ercielle skibe udregnes t il 1 hver 13 år
og for lystbåde og fiskefart øjer 11 år . Bidragene fra de enkelt e rut eben er vist i Figur
5- 4. Ud over de fikt ive ruteben, kom m er de største bidrag fra Rut eben 1 og 6 og 7.
Disse er de relat ivt m eget t rafikerede ruteben t æt på Fyn. Da den dom inerende drivret ning er vest lig driver de ind m od Fyn.
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Rut eben

Figur 5-4

Drivende grundstødninger fra ruterne.

5.1.4 Grundst ødninger fra skibe uden for rut erne
Som beskrevet i m et odeafsnit tet m odelleres det te ved at lægge t o fikt ive ruteben m ed
lyst fart øjer og fiskeskibe gennem det planlagte m ølleom råde. Ant allet af grundst ødninger udregnes derefter på sam m e vis som for rutebenene og for drivende skibe. Der er
ud fra AI S-dat a og en m ult iplikat ionsfakt or på 8, lagt 112 fiskeskibe og 2.850 lyst fart øj er
på hvert fikt ive rut eben. Ant allet af grundst ødninger herfra, inklusiv drivende skibe, udregnes t il 0.8 år. Det te tal er t æt på det det reelle, som er et par lyst både om året .

5.1.5 Sam lede ant al grundst ødninger 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 lyst både. Disse t al ligger t æt på de hist oriske t al. Langt hovedparten
af grundst ødningerne kom m er 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 det aljeret i denne rapport . Begrundelsen herfor
er, at antallet af skibe i om rådet er så lille at st ørre skibe ikke m øder hinanden i væsent ligt om fang. På det m est t rafikerede ruteben 1 var ant allet 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 m ellem skibe længere end 40 m . På det m indre t rafikerede, m en snævrere
rut eben 20 var antallet af m øder inden for ½ t im e 9 eller 3 % af de m ulige m øder.
Rut eben 20 t ager 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 formentligt været en passage mellem to skibe.

Møder inden

Ant al årlige

Pro-

Møder inden

Ant al årlige

for

m øder

cent

for

m øder

Procent

< 0.5 t im e

44

8 %

< 0.5 t im e

9

3 %

0.5- 1 t im er

41

8 %

0.5- 1 t im er

8

2 %

1- 2 t im er

48

9 %

1- 2 t im er

15

5 %

> 2 t im er

400

75 %

> 2 t im er

290

90 %

Antal møder inden for N timer på ruteben

Antal møder inden for N timer på ruteben 20

1 for skibe >40 m i 2017

for skibe>40 m i 2017

Tabel 5-3

Uddrag af skibe fra ruteben 1 sorteret efter tidspunkt for passagen af midterlinjen

Δt (timer)

Nr.

mmsi

Længde (m)

Tidspunkt

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 kom m et bruges ovenst ående tabel ( Tabel
5- 3) . Her er vist i kronologisk orden 8 forskellige skibe som passerede passagelinj en
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 eft er 1. 1+ 0.2= 1.3 t im e. Da
det t ager høj st 45 m inut ter at passere rut eben 1, har der på det te ben kun vær e 2
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passager af disse 8 skibe i løbet af 42 t im er. Andre perioder kan der være længere
m ellem m øderne.
Ant allet af lyst både i om rådet er i m odsæt ning t il de kom m ercielle skibe ganske st ort .
De sej ler prim ært i yderkanten af ruterne ind m od land. De ruteben som ændres indeholder m ange lyst både, m en ændringerne har ikke st or bet ydning for antallet af bådbådsm øder.
En lidt grov kollisionsanalyse får ant allet af skib- skibskollisioner, inklusive lyst både, t il
1.8·10 - 4 eller 1 hver 5.556 år. Med grov m enes, at input t il m odellen ikke er fint unet.
Beregningerne er dog de sam m e, som m an ellers ville lave. Det udregnede t al skal blot
vise, at intuit ionen om , at skib- skibskollisioner ikke er et problem , er rigt ig. Det frem kone tal er nok "dårligere" , da lyst bådenes uddannelsesniveau her ikke er nuanceret .
Alligevel m å konklusionen være, at skib- skibskollisioner i om rådet i forvejen ikke er et
problem . Selv hvis m øllernes t ilst edeværelse skulle føre t il en forøgelse af denne frekvens, vil der st adig være t ale om nogle ganske lange ret u rperioder i sam m e st ørrelsesorden som nu. Det vurderes derfor, at m øllernes virkning på risikoen for skib - skibskollisioner ikke behøver behandles yderligere.

5.2

Eft er m øllernes et abler ing

Med de nye ruter bliver den sam lede ulykkesfrekvens ( grundst ødning plus m øllekollisioner) 0,04 svarende t il en ret urperiode på 25 år. Det er ca. en fordobling i forhold t il i
dag. Den sam lede grundst ødningsfrekvensen falder fordi færre både sej ler gennem m ølleparken hvor Lillegrund og noget af Langgrund dækkes af m øllerne. Møllekollisioner fra
den sej lende rut et rafik spiller en m indre rolle. Drivende skibe udgør langt den st ørst e
del af hændelserne. Lyst fart øjerne st år for 61 % af alle m øllekollisionerne.
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Returperioder opdelt i hændelsestype og skibstype med nye ruter

Hændelsest y pe

Fragt sk ibe
mm.

Ly st fart øj er &
Fisk esk ibe

Begge
sk ibst y per

13

2,5

2,1

Møllek ollisioner fra rut er

371

113

87

Driv ende m øllek ollisioner fra rut er

123

101

55

Møllek ollisioner fra sk ibe der ikk e sej ler på
rut erne ( k un fisk esk ibe og ly st både)

-

67

67

Driv ende m øllek ollisioner fra sk ibe uden for
rut erne ( k un fisk esk ibe og ly st både)

-

701

701

Alle m øllek ollisioner

92

28

21

Alle hændelser

11

2,3

1,9

Returperiode alle hændelser, nuværende situation uden møller (til sammenligning)

13

0,8

0,75

Grundst ødninger eft er et ablering

I det følgende diskuteres nogle af disse hændelsesfrekvenser
1

Ant allet af rut e grundst ødninger m ed lystbåde st iger kraft igt , om end fra et lavt
niveau. Det skyldes at de før sej lede gennem 'parken', m en nu 't vinges' længere
sydpå og t æt tere på Hest eskoen. Til gengæld falder ant allet af ikke- rute grundst ødninger fra lyst bådene m arkant , da færre nu sej ler gennem m ølleom rådet og de
grunde som ligger her. Det sam lede resultat er at ant allet af hændelser m ed lyst både falder pga. om lægningen. Det t e lidt overraskende resultat afhænger helt af
forudsæt ningen at flere lyst sej lere nu vil sej le på rut erne, da der m ed m øllerne ,
ikke er så m eget plads t il at sej le m ere spredt som de gør i dag.

2

Møllekollisionsfrekvensen fra rutet rafikken er 1 hver 55 år, 123 år for fragt skibene
og 101 år for lyst bådene. På Figur 5- 5 er det vist , hvilke m øller der bliver ram t af
rut et rafikken. Det ses, at de t o nordige m øller står for 47 % af skib- m øllekollisionerne. Ved at flyt t e disse to længere m od sydvest kan antallet af forventede rutekollisioner 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 t o fikt ive rut eben 23 og 24, der er t rafik uden for
rut erne, at den kolliderende t rafik kom m er. Ruteben 5 og 6 er de sydgående skibe
langs Fyn, som ram m er de t o yderste m øller . Det er ant aget , at skibene langs Fyn
vil forsæt t e som i dag. I virkeligheden vil m øllerne langs rut en nok fungere som et
søm ærke, således at fordelingen b liver m ere 'skarp' ind m od dem . De vil t urde at
sej le t æt tere forbi. Lystbådene vil forsat holde sig tæt på Fyn, så de i de flest e
t ilfælde ikke kom m er i nærheden af m øllerne.
2.000E- 02

Frekvens per år

1.500E- 02

1.000E- 02

5.000E- 03

0.000E+ 00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Rut eben

Figur 5-6

Alle sejlende grundstødninger og møllekollisioner fordelt på ruteben
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Som det ses på Figur 5- 7 involverer en st or del af kollisionerne lystbåde. Da de
prim ært sej ler i godt vej r og forholdsvis langsom t , vil kollisioner m ed m øllerne ikke
være så krit iske. Drivende lystbåde vil i nogle t ilfælde kunne fort øje t il m øllerne og
derm ed st andse drift en.

1.000E- 01
9.000E- 02

Frekvens per år

8.000E- 02
7.000E- 02
6.000E- 02
5.000E- 02
4.000E- 02
3.000E- 02
2.000E- 02
1.000E- 02
0.000E+ 00

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Rut eben
Fragt skibe m m

Figur 5-7

Lyst både

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.
Undt agelsen er rut eben 5 og 6, hvor skibene kom m er fra nord m ed en st or spredning
og kan ram m e de nordøst lige m øller. I gen vil m øllerne nok reelt fungere som et søm ærke, så de ret ter t idligere ind. Ruteben 23 og 24 er den t rafik, der ikke sej ler på
rut erne.
Drivende skibe ram m er m øllerne som vist på Figur 5-9. Det ses her, at da de drivende
skibe kan kom m e fra næst en alle ret ninger , skærm er m øllerne ikke m eget for hinanden.
De inderst e m øller vil t il en hvis grad være skærm et af de ydre m øller. Men som det ses
på figuren, er det ikke m arkant . Det hænger sam m en m ed, at der er langt m ellem m øllerne, og deres diam et er er lille i forhold t il at kunne skærm e for hinanden.
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Rut eben
CAT V

Figur 5-8

Figur 5-9

CAT I - I V

Møllekollisionerne fordelt på drivende (Cat V) og sejlende hændelser (Cat I-IV)

Andelen af drivende møllekollisioner fordelt på de enkelte møller. Centrum af hver cirkel er en mølle. Der er ikke noget rigtigt mønster da skibene kommer fra alle retninger. (Foreløbigt 8MW layout)
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40 Møller à 4 MW i st edet for 20 à 8 MW

Et scenarie m ed 40 m øller i stedet for 20 m øller er også under overvejelse. Det ses i
Tabel 5- 5 at 40 m øller vil result ere 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

Møllek ollisioner

Fragt sk ibe
mm.

Ly st fart øj er &
Fisk esk ibe

Begge sk ibst y per

Ret urperiode 40 m øller, 4MW

52

16

12

Ret urperiode 20 m øller, 8MW

92

28

21

77 %

75 %

75 %

St igning af uly kk esfrek v ensen fra 20
t il 40 m øller

Figur 5-10

Et layout med 40 møller à 4 MW
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6

Konsekvensbet ragt ninger

Der vil i det te kapitel blive vurderet hvordan frekvenser fundet i det forrige kapit el ændres hvis m an 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 konsekvenser. Der er t ale om subj ekt ive vurderinger, som givet vis skal m odificeres, m en næppe
så m eget at konklusionerne ændres m arkant .
Frekvensanalysen i det forrige kapitel viser , at drivende skibe er den altdom inerende
kilde t il hændelser. Sej lende skibe på eller uden for rut erne 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 ( nedfald ne m ølledele) .

Skader på vindm øller, der ikke m edfører konsekvenser for t redj epart eller m ilj øet ligger
uden for rapport ens om fang.
Skibene inddeles i:

›
›
›

Lyst både 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
St ore 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

Rut e

Rut e 3
Rut e 20

< 2.500 t
dwt

2.5005.000

5.00010.000

10.00020.000

20.00040.000

206

700

123

9

4

93

184

86

19

39

40.00080.000

80.000-

19

14

Horns Rev 3- analysen (HR3, 2017) konkluderede at hverken t urbine eller vinger vil forventes at falde ned på skibet selv om m øllen kollapser, hvis den ram m es af et drivende
skib. Det skyldes at vinden vil få m øllet oppen t il at falde væk fra skibet.
Skibe m ellem 2.500 t og 20.000 t dødvægt m ed drivhast igheder over 2 knob ( sandsynlighed 38 % ) ant ages 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 ram m er om kring m idt skibs hvor det er svagest og
har de st ørste rum . Sandsynligheden for at skibet ram m es m idt skibs er 30 % . Sandsynligheden for at det efterfølgende synker sæt tes t il 1 % . Sandsynligheden for at m øllen
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ram m er agterpart iet og river en bunkert ank 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 ant ages at 2 m øller ram m es.
Drivende skibe over 20.000 t vælt er alt id m øllerne, m en skibet er for st ort t il selv at få
fat ale skader. Tankere har dobbelt skrog og bunkeroliet ankene er beskyt t ede i st ore
skibe, så skarpe kanter fra m øllerest erne vil ikke forårsage udslip.
Mindre skibe under 50 m eller 1.000 t ons vil ikke vær e i st and t il at vælt e m øllen. Som
følge af deres størrelse vil m øllet årnet i høj ere grad ligne en kaj for dem . Derfor forvent es 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 besæt ning afhænger af vindforholdene, da bølgerne kan kaste skibet ind i m øllen m ed væsent lig m ere 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 opst år en krit isk sit uat 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 kvalit et af olien.
Tabel 6-2

Sandsynligheden for forskellige konsekvenser givet en drivende møllekollision

Konsek v ens

Bunk erolieudslip

Tab af sk ib og/ eller alv orlig personsk ade

Tab af sk ib og/ eller alv orlig personsk ade som indirek t e følge af en
k ollision ( HR3 ,
2017)

Sm åsk ibe og ly st både, L< 50 m

Mellem st ore sk ibe
2.500- 20 .000 t dødv ægt

Lille bet y dning pga.
m ængde og oliek v alit et

0.3·0.035 = 1 ,1 %

0,3·0,2 = 6 %
P( V> 8 m / s) ·
P( Alvorlig skade | vind)

0 % Vist i HR3 at driv ende sk ibe ik k e oplev er det t e

P( V> 8 m / s) ·

St ore sk ibe
20.000 t -

0 %

P( r am m e bunk er t ank)

0.38·0,3· 0,01 = 1,1 %
P( driv> 2 knob)
P( r am m er m idtskibs) ·

0 %

P( Alvorlig skade på skib)

0 %
Vist i HR3 at driv ende
sk ibe ik k e oplev er det t e

0 %
Vist i HR3 at driv ende
sk ibe ik k e oplev er
det t e

I Tabel 6- 3 er vist de vurderede konsekvens-sandsynligheder for sej lende skibe. Da
hensigten m ed det te kapitel er at vurdere hvilke at de fundne kollisionssandsynligheder
der kan nedbringes er det kun for sm åskibe det er vurderet. De st ørre skibe har i forvej en en lille kollisionssandsynlighed. I tabellen er alvorlige skader ved påsej ling m ed m indre skibe sat t il 33 % , som for Horns Rev 3. Argum entet er, at m edm indre skibet ram m er
nogenlunde lige på m øllen glider det af og beskadiges ikke alvorligt . Hvis skibet ram m er
lige på m øllen 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 direkt e m od en
m ølle. Som nævnt sætt es sandsynligheden for en alvorlig sej lende skade t il 33 % .
Tabel 6-3

Sandsynlighed for forskellige konsekvenser givet en sejlende møllekollision

Konsek v ens

Bunk erolieudslip

Tab af sk ib og/ eller
alv orlig personsk ade
som en direk t e følge
af en k ollision

Tab af sk ib og/ eller
alv orlig personsk ade
som indirek t e følge af
en k ollision

Sm åsk ibe og ly st både, L< 50 m

Lille bet y dning
pga. m ængde og
oliek v alit et

20 %

Mellem st ore sk ibe
2.500- 20 .000 t dødv ægt

St ore sk ibe
> 20.000 t dødv ægt

10 %

2 %

10 %

1 %

33 %

10 %

0 %
Sm å sk ibe k an
ik k e forårsage
m øllek ollaps
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Frekvensen for alvorlige hændelser

Ant allet 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
sidst e t o linj er, at de sm å skibe og både har en m øllekollision hver 27. år, m en ret urperioden for de alvorlige hændelser er 158 år. For de m ellem st ore skibe, der er langt de
fleste fragt skibe, er der en m øllekollision hver 106 . år, m en returperioden for de alvorlige
kollisioner er 691 år. Selvom konsekvenssandsynlighederne brugt her er grove, vurderinger viser de, at hændelsessandsynlighederne kan udt yndes en del. Det vurderes derfor ikke nødvendigt at etablere risikoreducerende t ilt age eller est im ere 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 kollision)

Driv ende sk ibe

Sm åsk ibe og ly st både,
L< 50 m

Mellem st ore sk ibe
2.500- 20 .000 t dødv ægt

Bunk erolieudslip

Lille bet y dning pga.
m ængde og k v alit et

1 / ( 2 · 1/ 137 · 1,1% )
= 6.227 år

-

6.227 år

2 · 1/ 82 · 6% = 683 år

1 / ( 2 · 1/ 137 · 1,1% )
= 6.227 år

-

615 år

Vist i HR3 at driv ende sk ibe
ik k e oplev er det t e

Vist i HR3 at driv ende sk ibe ik k e
oplev er det t e

-

-

560 år

St ore sk ibe
> 20.000 t

Alle sk ibe

Tab af sk ib og/ eller personsk ade
Tab af sk ib og/ eller personsk ade som indirek t e
følge af en k ollision

Vist i HR3 at driv ende
sk ibe ik k e oplev er det t e

St ore sk ibe
> 20.000 t

Alle sk ibe

Total, drivende skibe

683 år mellem alvorlige skader

3.114 år mellem alvorlige
skader

Sej lende sk ibe

Sm åsk ibe og ly st både,
L< 50 m

Mellem st ore sk ibe
2.500- 20 .000 t dødv ægt

Bunk erolieudslip

Lille bet y dning pga.
m ængde og k v alit et

1 / ( 1/ 471 · 10 % )
= 4.710 år

-

4.710 år

Tab af sk ib og/ eller personsk ade

1 / ( 1/ 41 · 20 % )
= 205 år

1 / ( 1/ 471 · 10 % )
= 4.710 år

-

196 år

Tab af sk ib og/ eller personsk ade som indirek t e
følge af en k ollision

-

1 / ( 1/ 471 · 33 % )
= 1.413 år

-

1.413 år

205 år mellem alvorlige sejlende skader

887 år mellem alvorlige
sejlende skader

-

166 år

Total sejlende skibe

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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HazI D-prot okol

Fareident ifikat ionsm ødet ( HazI D) blev afholdt hos Sønderborg Forsyning i Sønderborg
den 6. m art s 2018.
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A.1

Definit ion af sej lrut erne i om rådet

Sej lruterne i om rådet om kring den planlagte vindm øllepark er baseret på AI S-data, der
beskriver skibst rafikt æt heden. Data er indsam let over hele kalender året 2016. Sej lrut erne er defineret m ed det form ål at forenkle kom m unikat ionen m ellem HazI D'ens delt agere. Derudover t jener de som overordnet st ruktur, dvs. rut erne diskuteres en efter
en. Da m ange af rut erne har de sam m e forhold, gøres der m ere ud af nogle rut er.

Figur A-8-1

Fragt-, tankere og passagerskibe

Figur A-8-2

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

Generelle kom m entarer t il AI S plots
Ant allet af m eget st ore skibe t il Enst ed 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 Enst ed. Rute A2 blev ændret, da skibene, som sej ler nordvest
på ad A2, drejer nordpå ved A5 og om vendt .
St ørst edelen af lyst både har ( endnu) ikke AI S, så plot t et for lyst både dækker ikke alle
lyst både. Der var dog enighed om , at sej ladsm ønst ret for AI S lyst både og ikke AI S lyst både er det sam m e. Mort en fra Fynshav Sej lklub anslog, at 1/ 10 af danske lystbåde har
AI S. Da Lillebælt Syd besej les m eget af st ørre t yske både, hvor andelen m ed AI S er
høj ere, vurderes det , at 1/ 8 af lystbådene i om rådet har AI S.
AI S plot tet for fiskeskibe er ikke repræsent at ivt for Lillebælt syd, da det prim ært er sm å
skibe uden VMS eller AI S, der fisker her. En fisker fra Årø havde på workshoppen m edt aget et plot , der viste, hvordan han har fisket i det planlagt e m ølleom råde. Disse rut er
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.
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A.2

Fareident ifikat ionspr ot ok ol vedr. sej ladsforhold i dr ift sfasen

For at holde processen sim pel, er fareident ifikat ionen brudt ned t il t o hovedt rin:
1

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

2

I dent ificering af de specifikke farer på de enkelte rut er, inkl. kom m entarer t il deres hyppighed, alvor og m ulige sikkerhedsf oranst alt ninger.

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

Fare

Konsekvens

Alvor

Kom m entar

Skib- skibskollisioner

›
›

Personskader
Oliespild

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

Husk at skibene ændrer sig. De bliver
st ørre. Ensted nogle gange 300.000t .
Tankskibe har lodspligt . Tørlast skibene
er generelt ringere i stand end t ank.
> 11m anbefalet lods.
Vindm øllerne forst yrrer ikke radar.

Grundst ødninger

›

Oliespild

Blød bund m indsker alvoren. St ørre st en kan
alligevel give brud på skrog. Bunkerolie ligger
oft est bag i skibet

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

Kollisioner m ed vindm øller

›
›
›

Oliespild
St røm slag ( personskade)
Faldende m øllekom ponenter
( personskade)

St røm slag anses ikke som relevant, da skibet
j o alt id er jordet ( skroget ligger i vandet )

Fire t yper af hasarder vil være repræsenteret i analysen for hver sej lrut e ( hvis relevante) :

›
›
›
›

Sej lende skibe som laver navigat ionsfej l.
Drivende skibe der kolliderer m ed m ølle (som følge af drift eller m ot orst op)
Kollision m ellem eksisterende skibe som følge af t rafikom lægning
Risiko for grundst ødning som følge af t rafikom lægning
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Figur A-8-5

Projektområdet

DET SKAL UNDERSTREGES, AT DELTAGERNE HAR GI VET 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.
Rut e/ Scenario

Besk riv else af uheld

Sik k erhedsforanst alt ninger

Hy ppighed

Konsek v ens

Kom m ent ar

A1- 1

Sk ib- sk ibsk ollision:
Sk ibe v il gå ov er m od
Helnæs. Men ik k e længere end afm ærk ningen.
Flere ly st sej lere ind på
rut en.
Mindre plads t il undv igem anøv re

Mark er den øst lige side af parken da sk ibene så v il t urde at gå t æt t ere på og
derm ed m indre k oncent rat ion.

St ørre hy ppighed for k ollisioner m ed m indre
sk ibe. St ørre hy ppighed i
k ollision, m en st adig lav .
Husk at sk ibene ik k e
nødv endigv is fordeles ligeligt ov er døgnet .

Mindre t ørlast sk ibe har
bunk erolie helt ud m od
sk roget og i bundt ank e.

De sk ibe som nu går gennem park en sy d- nord ( A5) v il gå over på
denne rut e. Koncent rat ion st iger.
Ly st sej lerne går i forv ej en t æt på
k y st en. Så de er separeret fra
fragt t rafik k en

A1- 2

Grundst ødning

Mark er den øst lige side af parken da sk ibene så v il t urde at gå t æt t ere på park en
og derm ed m indre k oncent rat ion.

I k k e st ørre hy ppighed

Generelt blød bund som
ik k e giv er brud på sk rog.
Men der ligger st ørre
st en som k an giv e det .

Pga. t y sk e regler v il t y sk e sej lere
gå ud i rut en.
Sk ibe v il generelt ik k e gå gennem
park en, selv om de m å.
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Rut e/ Scenario

Besk riv else af uheld

Sik k erhedsforanst alt ninger

Hy ppighed

Konsek v ens

Kom m ent ar

A1- 3

Driv ende sk ibe

Op t il 20.000 t k an st andses m ed ank er
St ore sk ibe k an ik ke st andses når de driv er m ed m ere en 1½ k nob.

Er ik k e en m eget sj ælden
hændelse. Men k un v ed
øst env ind ram m er de
m øllerne

Alle sk ibe på denne rut e
er under 10.000 t .

Man har ik k e k ont rol m ed sk ibet i
det øj eblik m ask inen st opper. Der
går et st y k k e t id for hast igheden er
nede på f.ek s. 2 k nob før anker k ast es.

A1- 4

Fisk esk ibsk ollision

I ngen ud ov er k ollisionsalarm er

I k k e st ørre end i dag

A2- 1

Sk ib- sk ibsk ollision

Det nordligst e hj ørne bør m indsk es eller
m ark eres. Så v il t rafik k en på denne rut e
k unne fort sæt t e som nu.

I k k e st ørre.

A2- 2

Grundst ødning

I k k e st ørre end i dag.

A2- 3

Driv ende sk ibe

Er ik k e en m eget sj ælden
hændelse. Men k un v ed
øst env ind ram m er de
m øllerne

A2- 4

Møllek ollision

Adv arsler hv is m ølledele driv er rundt

Sj ældent

Påsej ling af v inger m m .

A3- 1

Grundst ødning

Rut en er allerede godt afm ærk et

Sj ældent

Blød bund

A3- 2

Grundst ødning ov en på
k abel

Sj ældent

I k k e v ærre end andre
grundst ødninger. Men
regningen k an ende hos
sk ibsej eren.

A3- 3

Driv ende sk ibe

Ved v est env ind som er
hy ppigst i Danm ark , k an
sk ibene ram m e m øllerne.

St ørre sk ibe k an v ælt e
m øller og få bunden rev et op på spidserne fra
brud.

Denne rut e ik k e et problem . Men
der fisk es i hele det planlagt e om råde. Kun i den lille t rek ant i det
sy døst lige hj ørne fisk es ik k e.
Ved nedsej ling af ly st båd
er der st or sandsy nlighed
for t ab af m ennesk eliv

Det k rit isk e er ik k e fragt sk ibe m od
fragt sk ibe, m en fragt sk ibe m od
ly st både. St ore sk ibe har sv ært v ed
at se sm å sk ibe t æt på st æv nen
Kv alit et af opm åling ik k e så god,
da det er gam le m ålinger

De helt st ore sk ibe v il grundst øde
inden.
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Rut e/ Scenario
A3- 4

Besk riv else af uheld

Sik k erhedsforanst alt ninger

Hy ppighed

Møllek ollision

Konsek v ens

Kom m ent ar

St ørre sk ibe k an v ælt e
m øller og få bunden rev et op på spidserne fra
brud.

De helt st ore sk ibe grundst øder inden. De m indre sej ler i forv ej en et
st y k k e fra m øllerne

A4

Denne rut e ry k k er ned på A3.

A4- 1

Sk ib- sk ibsk ollision

Kunne m an fj erne den sy dlige 't rek ant '
og fly t t e m øllerne nordpå?

Flere

Flere sk ibe i dy bv andsrut en

A4- 2

Fisk esk ib, t rawler: Kabel
riv es ov er

Kablet sk al grav es ned. Mølleej er sk al
giv e t illadelse t il at t rawle.

Hænder.

I ngen sik k erhedsm æssige k onsek v enser

A4- 3

Fy nshav - færgen k ollision.
Kan rut eændring giv e
færgen problem er?

Færger er sik re end alm . sk ibe. Færgerne
k ender deres om råde rigt ig godt .

Meget sj ældent . Tænk på
Helsingør- Helsingborg

Kan v ære m eget st or

Delt agerne m ent e ik k e det v ille
bliv e et problem .

A5- 1

Driv ende sk ibe. Ved vest env ind k an de hurt igt
ram m e m øllerne

Mot orst op sk er. Måsk e 1 2 gang om året .

Kan giv e hul i sk roget .
Men den st ørst e k onsek v ens er nok nedfaldne
dele fra m øllen, hv is den
k ollapser pga. påsej lingen.

Denne rut e ry k k er lidt m od v est

A6- 1

Driv ende sk ibe. Ved vest env ind k an de ram m e
m øllerne

Mot orst op hænder forholdsv ist oft e. Et sk ib har
m åsk e 1 om året .

Kan giv e hul i sk roget .
Men den st ørst e k onsek v ens er nok nedfaldne
dele fra m øllen, hv is den
k ollapser pga. påsej lingen.

Deres ank er bør k unne sæt t e sig fast inden de når m øllerne
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Sk ibene v il fly t t e ov er på A3.
'Trek ant en' k an v ære et problem
for enk elt e sk ibe. Men så presses
m øllerne m od A1

Rut e/ Scenario

Besk riv else af uheld

Sik k erhedsforanst alt ninger

Hy ppighed

Konsek v ens

B1- 1

Driv ende ly st både

I godt v ej r k an de ank re.

Hænder

Et ly st fart øj som driv er
ind i en m ølle burde
k unne k lare det . Kan ligefrem v ære en m ulighed for at fort øj e båden.
Afhænger dog af v ej r et .

B7- 1

Grundst ødning på Hest esk oen.

Hest esk oen k an afm ærk es bedre.
Man bør inform ere ly st sej lere om at de
godt m å sej le gennem m øllepark en.
Langt de flest e v il søge at undgå det .

Oft e

Tab af båden hv is v ej ret
er hårdt . Hv is ik k e ly st båden har radio eller
nødrak et t er k an der opst å fare for liv .

Andet - 1

Møller som m ulig udeluk k elsesgrund for brug af
redningshelik opt ere

Krav fra forsv aret om at m øllerne afm ærk es m ed ly s

Andet - 2

Vindpark ens forsy ningssk ibe

Andet - 3

Råst ofindv inding i indv indingsom råder

Kom m ent ar

Bådene v il ent en sej le igennem
m øllepark en eller lav e et k næk
nord for Hest esk oen.
B7 er nok den enest e rut e der direk t e påv irk er ly st bådene
Er der et redningsproblem m ed helik opt ere. Kan de fire folk op/ ned?
Spørg Forsv aret .
Forsy ningssk ibene k om m er Fy nshav , Aabenraa eller Assens. Serv icefart øj er ne giv er ingen problem er, da de er få.

Meget lav sej ladsak t iv it et
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A.3

Fareident ifikat ionspr ot ok ol vedr. sej ladsforhold i an lægsfasen

Rut e/ Scenario

Besk riv else af uheld

Sik k erhedsforanst alt ninger

E1

Kollision m ed k abelsk ib,
grav esk ibe eller k ransk ibe

Sej lrut er fast lægges af Søfart sst y relsen.
( Tv angsrut er under by ggeriet )
Om rådet luk k es af for øv rig t rafik . Sk al
afm ærk es godt . I opst illingsfasen er m øllerne sv ære at se. St ørre sandsy nlighed
for at ram m e dem . Radarreflek t or sæt t es
på dem .

E2

By ggefart øj er k olliderer
indby rdes

By ggefart øj er sej ler ik k e under dår lige
v ej rforhold.

E3

By ggefart øj ram m er m øllefundam ent er, m øller og
andet udst y r

By ggefart øj er sej ler ik k e under dårlige
v ej rforhold. Sej lafst anden er så k ort så
m an v ent er hv is v ej ret er dårligt og t il
gode v ej rm eldinger.
- Sk ibe i problem er k an hj ælpes af andre
sk ibe – risik oreducerende.

E4

Sk ibe driv er ind i byggeom rådet

By ggesk ibe k an hj ælpe og beredsk absk æden k an hurt igt sæt t es i gang. Slæbebåde, dyk k ersk ibe og crewboat s t il st ede.
Kun t il st ede v ed godt v ej r. Ellers er der
ingen t il st ede.

Hy ppighed
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Konsek v ens

Kom m ent ar
By ggefasen: Sk ibene k om m er nok
fra Aabenraa hav n. Også Fra
Lindø/ Odense. Mange elem ent er v il
nok k om m e langt fra.

Specielt alv orligt , når der
drej er sig om st ør re by ggefart øj er.
- Mindre by ggefart øj er:
Er i m indre om fang t il
fare for by ggepladsen.

