
Jeg har lavet min egen havnelods den 10-03-2017

Vigtigt!
Din egen havnelods giver kun et øjebliksbillede af oplysninger om de valgte havne og broer. 
For havne og broer, hvorfra redaktionen har modtaget indberetning om ændringer, sker 
opdatering af oplysninger (tekst og havneplaner) på Den danske havnelods på nettet 
(www.danskehavnelods.dk) onsdag kl. 1200. 
Oplysningerne om de valgte havne og broer kan derfor mangle opdateringer allerede kort 
tid efter, at du har lavet din egen havnelods. 
Hvis du under en længerevarende sejlads (ved eksempelvis havneanløb) opnår 
internetadgang, bør du således entet igen lave din heavnelods med de ønskede havne og 
broer eller tjekke, om der for hver af de valgte havne og broer er sket opdatering på Den 
danske Havnelods på nettet. Tilsvarende procedure bør følges, hvis du efter et tidsrum 
gentager en sejlads i pågældende farvandsafsnit og vil anvende den havnelods igen, som 
du har lavet tidligere.)

Geodatastyrelsen 
Rentemestervej 8 
2400 København NV 
E-post: sfo@gst.dk



Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Aggersundbroen

Sidste opdateringer • Tekst: 16-11-2016

Beliggenhed

Limfjorden over Aggersund.

57°00,0'N 9°17,7'E - kort 105

Set fra NE med Aggersund Havn - fotograferet juli 2013

Anmærkning

Umiddelbart SW for broen er etableret 4 pæle med midlertidige fyr,

Q.R og Q.G. Mellem pælene er udlagt et kabel.

Brotype

Dobbeltfløjet klapbro

Brolængde

228 m

Gennemsejlingshøjde

Fra daglig vande, ca. 5,40 m under midten af klapfaget. Se iøvrigt

Generelle bestemmelser.

Gennemsejlingsbredde

29,9 m. (28,1 m for skibe med sidehøjde over 12 m). Se iøvrigt

Generelle bestemmelser.

Afmærkning

Se broplan samt Generelle bestemmelser.
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Besejling

Når to modgående skibe ankommer til broområdet samtidig skal det

skib, der har strømmen imod, vente på det skib, der har strømmen med.

Åbningstider

Fra solopgang til en halv time efter solnedgang (fra 1. november -

1. marts fra en halv time før solopgang). Uden for åbningstid åbnes

broen efter aftale med brovagten. Aftale skal træffes i åbningstiden

på VHF, kanal 16 og 12 eller tlf.: 98 22 10 52.

Kabler

Et kabelfelt strækker sig indtil 300 m NE for broen. 

Kabelskilte og kabelbåker findes på Aggersund S-side.

Generelle bestemmelser

Bestemmelser for sejlads gennem Aggersundbroen.

I medfør af lov om skibsfartens betryggelse, §5, stk. 4 og §6, stk.

3, samt under henvisning til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr.

961 af 7. december 1992 om sejlads gennem visse broer i danske

farvande, Brobeskrivelse §3, stk. 1, har Søfartsstyrelsen fastsat

følgende særlige bestemmelser, der træder i kraft den 9. februar

1996, for sejlads gennem Aggersundbroen.

1.  Broens fri gennemsejlingshøjde og -bredde.

1.1  Aggersundbroen, der er beliggende over Aggersund mellem

Aggersund N og Aggersund S i retning NW-SE, er en fast bro

hvilende på 2 landpiller og 2 strømpiller med en dobbeltfløjet klap

mellem strømpillerne.

1.2  Gennemsejlingens fri bredde i klapfaget er 29,90 m. Under

klappen er monteret en vedligeholdelsesvogn, der, når klappen

åbnes, er placeret ind mod den S-lige gennemsejlingspille, således

at gennemsejlingsbredden for skibe med mere end 12,00 m

sidehøjde er 28,10 m. Den fri gennemsejlingshøjde fra daglig vande

til underkanten af midten af klapfaget er ca. 5,40 m og ca. 3,80 m

i dettes sider, til vedligeholdelsesvognen er den fri

gennemsejlingshøjde 3,30 m. Uden for  klapfaget aftager den frie

gennemsejlingshøjde fra ca. 5,10 m ved strømpillerne til ca. 3,80 m

ved den S-lige  landpille og ca. 4,00 m ved N-lige landpille.

2. Placering af kabler i broens nærhed

2.1 Et kabelfelt strækker sig indtil 300 m NE for broen.

3. Åbningstider

3.1 Skibe og fartøjer, jfr. dog afsnit 5.1, kan med de i afsnit 3.3

anførte begrænsninger til enhver tid fra solopgang (i tiden fra 1.

november til 1. marts dog fra 1/2  time før solopgang) indtil 1/2

time efter solnedgang forlange fri gennemsejling, såfremt det efter

brovagtens skøn kan ske uden fare for broanlæggets sikkerhed. Side 2



3.2 Endvidere kan skibe og fartøjer forlange broen åbnet for

gennemsejling uden for ovennævnte tidsrum, når der inden for den

normale åbningstid er truffet aftale  med brovagten herom. Aftalen

kan træffes på VHF, kanal 16 og 12, eller telefon 98 22 10 52.

3.3 Brovagten er berettiget til på alle ugens dage, når hensynet til

vejtrafikken kræver det, at tilbageholde lystfartøjer i indtil 30

minutter, eller indtil broen åbnes for anden gennemsejling.

3.4 Hvis brovagten skønner, at gennemsejling kun bør finde sted

under iagttagelse af særlige forholdsregler, skal vedkommende skib

eller fartøj rette sig efter de af brovagten givne anvisninger.

4. Fyrbelysning samt tågesignaler

4.1 Gennemsejlingsåbningen er afmærket med fyr, der på  hver side

af den N-lige gennemsejlingspille viser rødt  blinklys og på hver side

af den S-lige gennemsejlingspille viser grønt blinklys. På hver af

broklappernes yderste hjørner, midt i gennemsejlingsåbningen, er

anbragt et hvidt, fast lys.

Om natten holdes broen belyst.

4.2 Vedrørende fyrbelysning henvises i øvrigt til søkort og fyrliste.

5. Særlige bestemmelser vedrørende gennemsejling

5.1 Fartøjer, der ved at lægge masten kan passere under broen,

eller hvis mast er af en sådan højde, at de kan  passere under

broen, kan ikke fordre denne åbnet.

5.2 Alle skibe og fartøjer, der ønsker broen åbnet for

gennemsejling, skal tilkendegive dette ved i en afstand fra broen af

mindst 1/2 sømil at afgive følgende signal:

Om dagen:

Det internationale signalflag N (eller i mangel heraf nationalflaget)

hejst på halv fortop samt en lang og en  kort tone med fløjte eller tågehorn.

Om natten:

Et hvidt lys for boven og en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.

5.3 Når et skib eller fartøj viser eller har givet signal for at 

tilkendegive, at broen ønskes åbnet, vil der fra signalmasten på 

den N-lige strømpille blive afgivet følgende svarsignal såvel om 

dagen som om natten:

a. 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt.

b. 2 røde, blinkende lys, der betyder at broen vil blive åbnet for et 

skib kommende fra E. Passage må ikke finde sted, før signalet 

under punkt c afgives.

c. 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra E kan 
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passere broen.

d. 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et 

skib kommende fra W. Passage må ikke finde sted, før signalet 

under punkt e afgives.

e. 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra W kan 

passere broen.

                                                                             

5.4 Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal afgivet 

med sirene ved gennemsejlingsåbningen tilkendegive, at broen 

trods det afgivne signal for gennemsejling ikke kan åbnes; hvis

forholdene tillader det, vil desuden signalet for gennemsejling blive slukket.

5.5 Indtil gennemsejlingssignalet modtages, skal skibet holde sig i 

en afstand af mindst 500 m fra broen.

5.6 Gennemsejlingsåbningen må kun passeres af et skib ad gangen.

5.7 Såfremt der er udsigt til, at skibe samtidig vil komme til at 

passere broen fra modsatte sider, skal et skib eller fartøj, der har 

medgående strøm, i almindelighed have fortrinsret frem for et skib 

eller fartøj, der har modgående strøm.

5.8 Inden for en afstand af 200 m på hver side af broen må 

maskindrevne skibe kun gå med den til sikker sejlads og 

manøvrering nødvendige fart.

5.9 Inden for en afstand af 200 m fra broen (kabelfelter) må der 

kun ankres, når det er strengt nødvendigt, f.eks. for at undgå 

påsejling af broen. Ved opankring uden for dette område må det 

påses, at skibet ikke kommer til at ligge i sejlløbet eller så nær 

dette, at det under svajning vil kunne blive til hinder for passagen 

gennem broen.

5.10 Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det tørner 

mod broen, skal skibets fører så vidt muligt efterkomme de 

anvisninger, der måtte blive givet af brovagten for at undgå 

beskadigelse af broen.

5.11 I øvrigt skal skibe og fartøjer, der befinder sig inden for en

afstand af 200 m fra broen, rette sig efter de af brovagten givne anvisninger.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde
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Set fra SW - fotograferet Juli 2013

Opdateret: 22-7-2009
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Alssundbroen

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003

Beliggenhed

NW for Sønderborg mellem Sundeved og Als.

54°55,3'N 9°46,0'E - kort 155

Set fra N - fotograferet 1997

Gennemsejlingshøjde

Den største fri gennemsejlingshøjde midt i gennemsejlingsfaget er

33 m i en bredde på 50 m.

Afmærkning

Se broplan.

Dagafmærkning:

Midten af gennemsejlingsfag, N og S-side: Cirkulær plade med røde

og hvide lodrette striber.

W-lige bropille, N og S-side: Grøn trekant på hvid bund.

E-lige bropille, N og S-side: Rødt rektangel på hvid bund.

Kabler

N og S for Alssundbroen findes kabelfelter, der er afmærket med

kabelbåker med kabelfyr på Als-siden.

Side 1



Set fra SE - fotograferet 1997

Opdateret: 22-7-2009
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Bryggebroen

Sidste opdateringer • Tekst: 9-4-2014

Beliggenhed

Københavns Havn (Sydhavnen)

55º39,7'N 12º34,9'E - kort 134

Broen set fra NW - fotograferet juli 2011

Brotype

Svingbro

Gennemsejlingshøjde

5,4 m ved middelvandstand i fast gennemsejlingsfag.

Gennemsejlingsbredde

19,0 m fast gennemsejlingsfag. 34,0 m i svingfag.

Afmærkning

Svingfaget er afmærket med et rødt blink, Fl.R.3s, på hver side af

svingfagets sydlige pille, og med et grønt blink Fl.G.3s, på hver side

af svingfagets nordlige pille. 

Det faste gennemsejlingsfag er afmærket med et fast rødt lys,

F.R., på hver side af det faste gennemsejlingsfags sydlige pille, og

med et fast grønt lys F.G., på hver side af det faste

gennemsejlingsfags nordlige pille. Endvidere er bedste punkt for

passage af det faste gennemsejlingsfag afmærket med Iso.W.4s.

Se i øvrigt broplan.
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Strøm

Strømmen gennem havnen er højst 1,5-2,0 knob. Strømmen i

havnen følger som regel løbets retning, dog kan N-gående strøm

undertiden sætte temmelig hårdt over mod Stubben og S-gående

strøm ind mod Trekroner. 

Se løbende måling: http://oresund.badevand.dk/

Besejling

Københavns Havn kan anløbes dag og nat. Større skibe

(erhvervsfartøjer og yachter) skal udfylde en Skibsanmeldelse.  

Skibe med en største længde på 80 meter eller derover, må kun

passere broerne med lods om bord. 

Se endvidere By og Havns hjemmeside, www.byoghavn.dk for mere info.

Brovagtens beføjelser

Brovagten kan i særlige tilfælde, når sikkerhedshensyn eller andre

hensyn kræver det, nægte skibe eller fartøjer gennemsejling.

Brovagten kan endvidere tilbageholde fritidsfartøjer i op til ½ time

og/eller arrangere fælles gennemsejling for flere fritidsfartøjer på et

nærmere fastsat tidspunkt.

Skibe og fartøjer, som befinder sig i inderhavnen, skal ved

broåbninger rette sig efter brovagtens anvisninger.

Åbningstider

Af hensyn til morgen- og aftenmyldretidstrafikken har Bryggebroen

spærretid i tidsrummene kl. 0630-0900 og kl. 1400-1800 på

hverdage. 

I weekender og på helligdage er der ingen spærretid. 

Mandag-fredag 

(5. juni, 24. dec. og 31. dec. undtaget)

Åbningstid gratis:

Kl. 0530-0630 Broåbning bestilles inden kl. 1400 dagen før passage,

dog senest fredag/sidste hverdag før weekender/helligdage.

Kl. 0900-1400 Broåbning bestilles senest 2 timer før passage.

Kl. 1800-2200 Broåbning bestilles telefonisk samme dag inden kl.

1400 og bekræftes senest 3 timer før passage.

Åbningstid mod gebyr:

Kl. 2200-0530 Broåbning bestilles telefonisk inden kl. 1400 dagen

før den ønskede natlige passage (dog senest sidste hverdag før

helligdage) og bekræftes senest 3 timer før passage. 

Lørdage samt søn- og helligdage Side 2



(5. juni, 24. dec. og 31. dec. undtaget)

Åbningstid gratis: Kl. 0530-2200. Åbningstid mod gebyr: Kl. 2200-0530.

Broåbning bestilles telefonisk inden kl. 1400 sidste hverdag før den

ønskede natlige passage og bekræftes senest 3 timer før passage.  

Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag har åbningstider

som søn- og helligdage, men gratis åbninger sker kun frem til kl. 1600.

De til enhver tid gældende regler for brobetjening af Bryggebroen

findes på kommunens hjemmeside under overskriften 'Sådan får du

åbnet en bro', jf. følgende link:

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/forvaltninger/teknik-og-miljoeforvaltning/organisation/byens-fysik/nye-anlaegsprojekter/udvikling-af-anlaegsprogrammer/broer

På tidspunkter hvor broen åbnes mod et gebyr opkræves 1.250 kr.

pr. åbning. Gebyret er momsfrit. Der opkræves kun ét gebyr pr.

rekvireret åbning - uanset antallet af gennemsejlende både. 

Faktura vedr. broåbningsgebyr stiles til den person, der rekvirerer

broåbningen. 

For at sikre betaling kan brovagten forlange, at rekvirenten oplyser

og dokumenterer sit CPR-nummer. Rekvireres broåbning af

udenlandske gæstesejlere, kan gebyr forlanges erlagt på stedet.

Åbningstider er endvidere tilgængelige i danskehavnelods.dk.

Ændringer hertil annonceres i Efterretninger for Søfarende.

Kabler

I broens nærhed er der på hver side nedlagt kabler i havbunden. Se

kort 134.

Kommunikation

For bestilling af broåbning kontakt:

Kemp & Lauritzen A/S

Roskildevej 12

2620 Albertslund

Telefon 43 66 88 88

Brovagten kaldes på VHF kanal 12 eller mobiltelefon (nummer

oplyses ved bestilling) ca. 10 min. før passage forventes at finde sted.

Signaler fra bro

Når et skib har aftalt broåbning bliver følgende signal afgivet såvel

om dagen som om natten:

1. 1 fast rødt lys betyder, at der er gennemsejling forbudt, også

for fartøjer, som kan passere den lukkede bro.

2. Stadig blinken fra 2 røde lys der betyder, at nordfra kommende

skib er observeret og kan forvente signal for gennemsejling (signal Side 3



angivet i pkt. 3).

3. 2 faste røde lys betyder, at nordfra kommende skib kan passere,

mens skibe fra syd skal stoppe.

4. Stadig blinken fra 3 røde lys betyder, at sydfra kommende skib

er observeret, og kan forvente signal for gennemsejling (signal

angivet i pkt. 5).

5. 3 faste røde lys betyder, at et sydfra kommende skib kan

passere, mens skibe fra nord skal stoppe.

6. 2 faste røde lys og 3 faste røde lys samtidig betyder, at broen

holdes åben for såvel nordfra som sydfra kommende skibe, som kan

passere på eget ansvar.

7. 2 faste røde lys og samtidig stadig blinken fra 3 røde lys

betyder, at et nordfra kommende skib kan passere, mens et sydfra

kommende skib skal vente, men kan passere inden for samme

broåbning, når det nordfra kommende har passeret broen. Passage

sydfra må dog først finde sted, når signal angivet i pkt. 5 vises.

8. 3 faste røde lys og samtidig stadig blinken fra 2 røde lys

betyder, at et sydfra kommende skib kan passere, mens et nordfra

kommende skib skal vente, men kan passere inden for samme

broåbning, når det sydfra kommende skib har passeret broen.

Passage nordfra må dog først finde sted, når signal angivet i pkt. 3 vises.

Når signal for passage er givet, men uforudsete omstændigheder

forhindrer broens åbning, vil der, foruden eller i stedet for det i

punkt 1 nævnte stopsignal, blive givet et kraftigt lydsignal: En tone.

Den omstændighed, at signal for bropassage er vist, fritager ikke

skibets fører eller besætning for at udvise sædvanlig agtpågivenhed

for at undgå kollision med broen eller andre skibe.

Når der er givet brosignaler, skal andre skibe, der befinder sig i

nærheden af broen, manøvrere således, at de ikke kommer i vejen

for skibe, der skal passere broen. Skibe, der kan passere broen

uden broåbning, skal manøvrere således, at de ikke kommer i vejen

for skibe, for hvilke der er givet gennemsejlingssignal.

Generelle bestemmelser

Fortøjning ved broen eller dennes beskyttelsesværker er forbudt.

Ligeledes er det forbudt at bestige broen, samt at anvende

bådshager mod denne.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.

Oplysning om ejerforhold samt ansvarlige for broens operationelle forhold
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Bryggebroen er ejet af Københavns Kommune

Ansvarlig for broens drift- og vedligehold: 

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik 

Islands Brygge 37

2300 København S

Telefon 40 49 41 46 

Ansvarlig for broåbninger:

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik 

Islands Brygge 37

2300 København S

Telefon 40 49 41 46

Bemærkninger

Ovenstående broreglement er behandlet af Søfartsstyrelsen i

henholdt til § 6, nr. 5, i lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar

2014 om sikkerhed til søs, og træder i kraft 1. marts 2014.

Broreglementet kan findes på: danskehavnelods.dk.

Broreglementet kan desuden rekvireres ved henvendelse til:

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik 

Islands Brygge 37

2300 København S

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/forvaltninger/teknik-og-miljoeforvaltning/organisation/byens-fysik/nye-anlaegsprojekter/udvikling-af-anlaegsprogrammer/broer

Opdateret: 6-8-2014
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Bryghusbroen

Sidste opdateringer • Tekst: 10-2-2016

Beliggenhed

Københavns Havn (Inderhavnen)

55º40,3'N 12º34,8'E - kort 134

Broen set fra W - fotograferet juli 2013

Brotype

Enkeltfløjet klapbro

Brolængde

32 m

Gennemsejlingshøjde

2,0 m ved middelvandstand med lukket bro

Gennemsejlingsbredde

9,4 m

Strøm

Strømmen gennem inderhavnen er højst 2 knob. Strømmen i

havnen følger som regel løbets retning, dog kan nordgående strøm

undertiden sætte temmelig hårdt over mod Stubben og sydgående

strøm ind mod Trekroner. 

Se løbende måling: www.oresund.badevand.dk/
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Besejling

Københavns Havn kan anløbes dag og nat. Større skibe

(erhvervsfartøjer og yachter) skal udfylde en Skibsanmeldelse. 

Se endvidere By og Havns hjemmeside, www.byoghavn.dk for mere info.

Brovagtens beføjelser

Brovagten kan, når sikkerhedshensyn eller andre hensyn kræver

det, nægte skibe eller fartøjer gennemsejling. Brovagten kan

endvidere tilbageholde fritidsfartøjer i op til ½ time og/eller

arrangere fælles gennemsejling for flere fritidsfartøjer på et

nærmere fastsat tidspunkt.

Skibe og fartøjer, som befinder sig i inderhavnen, skal ved

broåbninger rette sig efter brovagtens anvisninger.

Åbningstider

Brovagt

By og Havn I/S, telefon 33 76 98 00, som samtidig oplyser navn og

mobilnummer på brovagten.

Ansøgeren skal oplyse eget navn og mobilnummer ved bestillingen.

Brovagten kontaktes via samtale ved broen eller opkald på mobil

(mobilnummer udleveres ved bestilling af broåbning) ca. 10

minutter før passage forventes at finde sted.

Af hensyn til morgen og aftenmyldretidstrafikken har Bryghusbroen

spærretid i tidsrummene kl. 0630-0900 og kl. 1400-1800 på

hverdage. 

I weekender og på helligdage er der ingen spærretid. 

Mandag-fredag 

(Juleaftensdag og nytårsaftensdag undtaget)

Åbningstid gratis:

Kl. 0530-0630. Broåbning bestilles inden kl. 1400 dagen før

passage, dog senest fredag/sidste hverdag før weekender/helligdage.

Kl. 0900-1400. Broåbning bestilles senest 2 timer før passage.

Kl. 1800-2200. Broåbning bestilles telefonisk samme dag inden kl.

1400 og bekræftes senest 3 timer før passage.

Åbningstid mod gebyr: 

Kl. 2200-0530.

Lørdage samt søn- og helligdage

(Juleaftensdag og nytårsaftensdag undtaget)

Åbningstid gratis:

Kl. 0530-2200. Broåbning bestilles telefonisk inden kl. 1400 den

foregående fredag/sidste hverdag før helligdage. Broåbning skal

bekræftes 3 timer før passage. Side 2



Åbningstid mod gebyr:

Kl. 2200-0530.

Juleaftensdag og nytårsaftensdag

(Faldende på hverdage)

Åbningstid gratis:

Kl. 0530-0630 og kl. 0900-1400. Broåbning bestilles inden kl. 1400

den foregående fredag/sidste hverdag før helligdage.

Broåbning skal bekræftes 3 timer før passage.

Åbningstid mod gebyr:

Kl. 1800-0530.

Juleaftensdag og nytårsaftensdag

(Faldende på lørdage eller søndage)

Åbningstid gratis:

Kl. 0530-1600. Broåbning bestilles telefonisk inden kl. 14.00 den

foregående fredag/ sidste hverdag før helligdage. Broåbning skal

bekræftes 3 timer før passage. 

Åbningstid mod gebyr:

Kl. 1600-0530.

De til enhver tid aktuelt gældende regler for brobetjening af

Bryghusbroen m.fl. findes på kommunens hjemmeside under

overskriften "Sådan får du åbnet en bro", jf. følgende link: 

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/forvaltninger/teknik-og-miljoeforvaltning/organisation/byens-fysik/nye-anlaegsprojekter/udvikling-af-anlaegsprogrammer/broer

På tidspunkter, hvor broen åbnes mod et gebyr, opkræves 1.250

kr. pr. åbning. Gebyret er momsfrit. Der opkræves kun ét gebyr pr.

rekvireret åbning - uanset antallet af gennemsejlende både. 

Faktura vedr. broåbningsgebyr stiles til den person, der rekvirerer

broåbningen. 

For at sikre betaling kan brovagten forlange, at rekvirenten oplyser

og dokumenterer sit CPR-nummer. Rekvireres broåbning af

udenlandske gæstesejlere, kan gebyr forlanges erlagt på stedet.

Åbningstiderne er endvidere tilgængelige på danskehavnelods.dk.

Ændringer hertil annonceres i Efterretninger for Søfarende.

Kommunikation

For bestilling af broåbning kontakt:

By og Havn I/S

Nordre Toldbod 7

1013 København K

Telefon: 33 76 98 00

Eget navn og mobilnummer oplyses ved bestillingen. Ansøgeren får

navn og mobilnummer på brovagten. Ca. 10 minutter før passage

forventes at finde sted, skal brovagten kontaktes.
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Signaler fra bro

Brovagten dirigerer gennemsejlingen via aftalte fagter eller via mobiltelefon.

Generelle bestemmelser

Fortøjning ved broen eller dennes beskyttelsesværker er forbudt.

Ligeledes er det forbudt at bestige broen, samt at anvende

bådshager mod denne.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.

Oplysning om ejerforhold samt ansvarlige for broens operationelle forhold

Bryghusbroen er ejet af Københavns Kommune.

Ansvarlig for broens drift- og vedligehold:

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik

Islands Brygge 37

2300 København S

Telefon: 40 49 41 46

Ansvarlig for broåbninger:

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik

Islands Brygge 37

2300 København S

Telefon: 40 49 41 46

Bemærkninger

Ovenstående broreglement er behandlet af Søfartsstyrelsen i

henholdt til § 6, nr. 5, i lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar

2014 om sikkerhed til søs, og træder i kraft den 1. april 2014.

Broreglementet kan findes på: danskehavnelods.dk.

Broreglementet kan desuden rekvireres ved henvendelse til:

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik

Islands Brygge 37

2300 København S

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/forvaltninger/teknik-og-miljoeforvaltning/organisation/byens-fysik/nye-anlaegsprojekter/udvikling-af-anlaegsprogrammer/broer
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Cirkelbroen

Sidste opdateringer • Tekst: 14-12-2016

Beliggenhed

Københavns Havn (Inderhavnen)

55°40,3' N 12°35,0' E - Kort 134

Anmærkning

Brolystabel er under udarbejdelse.

Brotype

Enkeltfløjet svingbro

Gennemsejlingshøjde

I gennemsejlingsfaget (fag nr. 3): 

Ved bredde på maks. 3,00 meter er gennemsejlingshøjden 2,25 meter.

Ved bredde på maks. 7,70 meter er gennemsejlingshøjden 1,90 meter.

Gennemsejlingsbredde

Ved lukket bro: Fri bredde mellem ledeværker i fag 3 er 7,70 meter.

Ved åben bro: Fri bredde mellem ledeværker i fag 5 er 9,00 meter.

Afmærkning

Styrbord side af gennemsejlingsfaget er afmærket med grøn trekant

ved retning for indgående. 

Bagbord side af gennemsejlingsfaget er afmærket med rød kvadrat

ved retning for indgående. 

Styrbord side af gennemsejlingsfaget er afmærket med rød kvadrat

ved retning for udgående.

Bagbord side af gennemsejlingsfaget er afmærket med grøn trekant

ved retning for udgående. 

Indgående retning er fra Inderhavnen og ind i Christianshavns Kanal.

Afviserpæle er markeret med gule refleksbånd.

Strøm

Strømmen gennem havnen er højst 2 knob. Strømmen i havnen

følger som regel løbets retning. Se løbende måling: http://oresund.badevand.dk/
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Besejling

Der må ikke passere fartøjer i begge retninger samtidig.

Ved ankomst fra henholdsvis Inderhavnen og Christianshavns Kanal

er der placeret ventepladser, der skal anvendes, indtil broåbning

finder sted.

Ved ankomst fra Inderhavnen findes ventepladser på den

nordvestlige side af Christansbro ca. 20 meter fra broen. Ved

ankomst fra Christianshavns Kanal findes ventepladser i kanalen på

den sydvestlige side af Christansbro ca. 25 meter fra broen.

Se endvidere By og Havns hjemmeside, www.byoghavn.dk for mere info.

Brovagtens beføjelser

Brovagten organiserer ind- og udsejling. Brovagtens anvisninger

skal altid efterkommes.

Brovagten kan i særlige tilfælde, når sikkerhedshensyn eller andre

væsentlige hensyn kræver det, nægte fartøjer gennemsejling.

Fartøjer, som befinder sig i Christianshavns Kanal eller i

Københavns Inderhavn i umiddelbar nærhed af Cirkelbroen, skal ved

broåbninger rette sig efter brovagtens anvisninger. 

Brovagten bør sikre sig, at eventuelle andre fartøjer i nærheden af

broen manøvrerer således, at der ikke skabes unødige gener eller

risici for den gennemsejlende trafik og/eller brobetjeningen.

Åbningstider

Der er ingen spærretid. 

1. april - 31. oktober

Åbningstid gratis:

Kl. 0600 - 2400 Broåbning ved behov efter forudgående bestilling. 

Åbningstid mod gebyr:

Kl. 2400 - 0600 Broåbning ved behov efter forudgående bestilling.

1. november - 31. marts

Åbningstid gratis: Broåbning ved behov efter forudgående bestilling.

Kl. 0800 - 2200 Broåbning ved behov efter forudgående bestilling.

Åbningstid mod gebyr:

Kl. 2200 - 0800 Broåbning ved behov efter forudgående bestilling.

(Juleaftensdag og nytårsaftensdag dog kun gratis frem til kl. 1600) Side 2



Bestilte natåbninger er gratis for sejlere med fast bådplads i

Christianshavns Kanal. Alle andre betaler et gebyr på 1.250 kr. pr.

åbning. Gebyret er momsfrit. Der skal kun betales ét gebyr pr.

rekvireret åbning uanset antallet af gennemsejlende både. Gebyr

kan kun betales ved betalingsautomaten ved Trangravsbroen, og

kun ved anvendelse af betalingskort (Dankort, Visa- og MasterCard).

Information om Cirkelbroens åbningstider findes tillige på

kommunens hjemmeside under overskriften 'Sådan får du åbnet en

bro', jf. følgende link: 

http://www.kk.dk/artikel/s%C3%A5dan-f%C3%A5r-du-%C3%A5bnet-en-bro

Åbningstiderne er endvidere tilgængelige på

www.danskehavnelods.dk. Ændringer hertil annonceres i

Efterretninger for Søfarende.

Kabler

Kabler nord for broen, se kort 134.

Kommunikation

For bestilling af broåbning kontakt:

Se kontaktinformationer på www.broercph.dk/broer/cirkelbroen.

Broåbning skal altid bestilles minimum 4 timer før ønsket

gennemsejling. 

Broåbning i weekender/helligdage skal senest bestilles inden kl.

1600 fredage/sidste hverdag før ønsket gennemsejling.

Signaler fra bro

Midt for gennemsejlingsfaget (fag 3) er på hver side af broens

underside opsat gult ¿best point of passage¿ lys, der slukker, når

broen åbnes. 

På en mast ved broens nordlige rampe er der monteret et lodret

dobbeltrettet lyssignal med hhv. rødt og grønt signal (Ø200). Et

tilsvarende, men enkeltrettet, lyssignal til orientering for udgående

trafik er monteret umiddelbart før broen i højre/styrbord side af

Christianshavns Kanal (Christiansbro):

1. Fast gult lys der betyder, at broen er lukket. Skibe, der ikke

kræver broåbning, kan passere via fag 3.

2. Blinken fra rødt lys i 10 sek. der betyder, at broen er lukket.

Klargøring til broåbning. Gennemsejling forbudt, også for fartøjer,

som kan passere den lukkede bro.

3. Fast rødt lys der betyder, at broen åbner. Gennemsejling Side 3



forbudt, også for fartøjer, som kan passere den lukkede bro.

4. Blinken fra grønt lys i 10 sek. der betyder, at broen er åben.

Klargøring til gennemsejling. Gennemsejling forbudt, også for

fartøjer, som kan passere den lukkede bro.

5. Fast grønt lys der betyder, at broen er åben. Gennemsejling

tilladt via fag 5. 

6. Blinken fra rødt lys i 10 sek. der betyder, at broen er åben.

Klargøring til brolukning eller sejlretning ændres. Gennemsejling

forbudt, også for fartøjer, som kan passere den lukkede bro. 

7. Fast rødt lys der betyder, at broen lukker. Gennemsejling

forbudt, også for fartøjer, som kan passere den lukkede bro.

Generelle bestemmelser

Oplysning om ejerforhold samt ansvarlige for broens operationelle forhold:

Cirkelbroen er ejet af Københavns Kommune.

Ansvarlig for broens drift- og vedligehold: 

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik, Udvikling af Anlægsprogrammer 

Islands Brygge 37

2300 København S

Tlf. 40 49 41 46

Brovagtstjeneste (broåbning) varetages af: 

Brolauget Cirkelbroen 

v. formand Arne Borgwardt

Johan Semps Gade 7, st tv

1402  København  K 

Bemærkninger

Ovenstående broreglement er behandlet af Søfartsstyrelsen i

henholdt til § 6, nr. 5, i lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar

2014 om sikkerhed til søs, samt bekendtgørelse nr. 124 af 6.

februar 2015 om broreglementer for broer i danske farvande. 

Broreglementet træder i kraft den 22. august 2015.

Broreglementet kan findes på: www.danskehavnelods.dk.

Broreglementet kan desuden rekvireres ved henvendelse pr. mail til:

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik , Udvikling af Anlægsprogrammer

Islands Brygge 37
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2300 København S

på mailadressen: BFCNAAnlaegsprogrammer@tmf.kk.dk

Opdateret: 7-10-2015
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Dronning Alexandrines Bro (Ulvsundbroen)

Sidste opdateringer • Tekst: 16-11-2016

Beliggenhed

Mellem Kalvehave på Sjælland, og Koster Land på Møn

54°59,4'N 12°09,9'E - kort 161

Set fra NE - fotograferet 1997

Brolængde

744 m

Gennemsejlingshøjde

De midterste 80 m af gennemsejlingsfaget har en fri højde på 25,6 m.

Gennemsejlingsbredde

Gennemsejlingsfaget er 120 m bredt.

Afmærkning

Se broplan.

Strøm

Under rolige vejrforhold skifter strømmen hver 6. time.

Flodstrømmen er E-gående, ebbestrømmen er W-gående. Farten

kan variere fra 1 til 4 knob. Strømforholdene påvirkes imidlertid

meget let af vinden, således at strømmen som oftest er uberegnelig.
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Besejling

Vedrørende passage af broen, se Generelle bestemmelser.

ADVARSEL. Det er forbundet med livsfare at passere under broen

med antenner (f.eks.  piskantenner), der rager op over den

fastsatte frie gennemsejlingshøjde, idet sådanne antenner kan

komme i berøring med de på broen anbragte højspændingsledninger.

Der er endvidere mulighed for, at disse antenner kan forårsage en

så stor beskadigelse af ledningerne, at disse skal udskiftes med

deraf følgende erstatningskrav.

Kabler

Mellem Kalvehave og Koster Land går 2 kabler parallelt med og

henholdsvis 180 m og 250 m E for forbindelseslinien mellem

Kalvehave og Koster Lands E-lige brohoveder. Kabelbåker med fyr

på Sjælland-siden. 

Tæt E for Dronning Alexandrines Bro er udlagt yderligere tre kabler.

Kabelbåker umiddelbart E for broen på Møn-siden.

Generelle bestemmelser

§ 1. Ulvsundbroen, der er beliggende mellem Kalvehave på Sjælland

og Koster Land på Møn, er en højbro, der hviler på 2 landpiller og

10 strømpiller. Det midterste buefag, der er gennemsejlingsfag, er

kendeligt ved bueoverbygning.

Stk. 2. Gennemsejlingsåbningen er 120 m bred. De midterste 80 m

har en fri højde på  25,6 m.

Stk. 3. Vedrørende fyrbelysning og tågesignal (tågesignalstation er

nedlagt - E.f.S. nr. 38/891 2001) henvises til søkort og Fyrliste.

§ 2. Følgende bestemmelser gælder for passage af broen:

a. Gennemsejlingsfaget må kun passeres af et skib ad gangen.

b. Maskindrevne skibe skal holde tilbage for skibe og fartøjer, der

sejler for sejl alene.

c. Skibe, der kommer fra E, skal holde tilbage for skibe, der kommer

fra W, jfr. dog  punkt b.

§ 3. Skibe, der har passeret broen, skal give skibe, der skal til at

passere denne, rigelig plads til at rette kursen ind mod gennemsejlingen.

Stk. 2. Inden for en afstand af 500 m fra broen er sejlads på tværs

af farvandet ud for gennemsejlingsfaget forbudt.

§ 4. Inden for et område, der strækker sig fra 300 m SW for og 900

m NE for broen, må der kun ankres, når det er strengt nødvendigt,

f.eks. for at undgå påsejling af broen. Inden for området findes kabler.

Stk. 2. Inden for samme område er fiskeri med drivende eller

slæbende redskab forbudt, og andet fiskeri må kun udøves således,

at sejladsen gennem broen ikke vanskeliggøres.

§ 5. Fortøjning ved bropillerne er forbudt. Ligeledes er det forbudt Side 2



at bestige broen fra både og fartøjer.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.

Set fra SW - fotograferet 1997

Opdateret: 22-7-2009
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Egernsundbroen

Sidste opdateringer • Tekst: 16-11-2016

Beliggenhed

Fører over den S.-lige indsnævring af Egernsund ud for Egernsund By.

54°54,4'N 9°36,0'E - kort 154

Set fra S - fotograferet juli 2014

Brotype

Dobbeltfløjet klapbro

Brolængde

239 m

Gennemsejlingshøjde

6 m ved middelvandstand med lukket bro under midten af klapfag,

4,8 m i siden af klapfag, og 4,5 m under øvrige brofag.

Gennemsejlingsbredde

25 m i klapfag.

Afmærkning

Gennemsejlingsåbningen er afmærket med fyr, der på den E-lige

pille viser grønt lys (Fl.G.3s) og på den W-lige pille rødt lys

(Fl.R.3s). Fyrene lyser synkront. Se i øvrigt broplan.

Strøm

Strømmens retning følger stort set løbets retning. Ved stærk

N-gående strøm (3-4 knob) bør skibe med længde på over 40 m 
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udvise stor forsigtighed, når de kommer fra Gråsten og drejer ud

mod sundet, da forskibet rammes af strømmen, og skibet derved

let kommer i drej til bagbord.

Besejling

Broen er fjernbetjent og videoovervåget fra Sønderborg havnekontor.

Ved passage af skibe over 20 meter længde overalt (LOA), vil

broen blive personligt betjent.

 

Til broanlægget hører en duc d'alberække af ca. 50 m længde

beliggende ved Østerhage S for broens gennemsejlingsåbning i

sejlløbets E-side. Den N-ligste duc d'albe ligger i en afstand af ca.

100 m fra broen. Duc d'alberækken er ikke afmærket. Mindste

dybde på W-siden af duc d'alberne er 5,0 m og på E-siden 3,5 m. 

Broåbningen må kun passeres af ét skib ad gangen.

 

Skibe kommende fra syd kan i tilfælde af, at broen ikke kan åbnes,

fortøje ved duc d'alberne ved Østerhage, men kun indtil broen

atter kan åbnes. Duc d'alberne henhører under broen, og fortøjning

af anden årsag kræver brovagtens tilladelse.

Alle skibe, der er udstyret med motor, skal benytte denne under

passage af broen.

Inden for en afstand af 200 m på hver side af broen må

maskindrevne skibe kun sejle med den for bevarelse af skibets

manøvreevne nødvendige fart.

Skibe, der kan passere den lukkede bro, eksempelvis ved at lægge

masten ned, kan ikke forlange broen åbnet.

 

Skibe med ringe manøvreegenskaber bør holde sig midt i løbet

under bropassagen grundet strømforholdene omkring bropillerne.

Brovagtens beføjelser

Brovagt 

Sønderborg Kommune, Centralvagten

Nr. Havnegade

6400 Sønderborg

Telefon 74630070

E-post: centralvagten@Sonderborg.dk

Brovagtens beføjelser

Brovagten kan nægte skibe gennemsejling, når den efter

brovagtens skøn vil kunne medføre fare for broanlæggets sikkerhed.

Normalt tillades gennemsejling ikke, når vindstyrken er større end

20 m/sek. 

 

Såfremt brovagten vurderer, at gennemsejlingen kun bør finde sted

under iagttagelse af særlige forholdsregler, skal skibets fører

efterkomme brovagtens anvisninger. 
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Inden for en afstand af 200 m fra broen skal skibe under 20 meter

(LOA) rette sig efter de anvisninger, som brovagten giver.

Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det påsejler

broen eller dennes beskyttelsesværker, skal skibets fører så vidt

muligt efterkomme de anvisninger, der gives af brovagten for at

undgå beskadigelse af broen.

Åbningstider

Brovagt telefon 74 65 18 23

Skibe kan vederlagsfrit forlange gennemsejling alle dage:

Fra 1. april til 31. oktober mellem kl. 0630 og kl. 2200

Fra 1. november til 31. marts mellem kl. 0630 og kl. 1545

 

Brovagten er berettiget til, når hensynet til landevejstrafikken

kræver det, at tilbageholde fritidsfartøjer i indtil en time, eller indtil

broen åbnes for anden gennemsejling.

Uden for de nævnte tidsrum kan erhvervsfartøjer forlange broen

åbnet for vederlagsfri gennemsejling, såfremt der inden for normal

åbningstid er truffet aftale med brovagten herom. 

Uden for de nævnte tidsrum kan fritidsfartøjer mod erlæggelse af en

afgift, hvis størrelse fastsættes af Sønderborg Kommune, forlange

broen åbnet for gennemsejling, såfremt der inden for normal

åbningstid er truffet aftale med brovagten herom.

Kabler

Kabelfelt ved Egernsund. Kabelbåker på W-kysten.

Kommunikation

Skibe over 20 meter (LOA), der ønsker broåbning, skal kontakte

brovagten senest 1 time før broåbning på VHF, kanal 16, eller

telefon 74 65 18 23. 

Der er opsat tavle med ovenstående information. 

 

Skibe under 20 meter (LOA), der ønsker at passere broen, kan

kontakte brovagten på VHF, kanal 16, eller telefon 74 65 18 23,

eller tilkendegive dette ved i en afstand fra broen af mindst 500

meter, at afgive følgende signal:

1) Om dagen: Det internationale signalflag N - eller i mangel heraf

nationalflaget - hejst på halv fortop.

2) Om natten: Et hvidt lys for boven.
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Signaler fra bro

Når et skib har aftalt broåbning bliver følgende signaler afgivet

såvel om dagen som om natten:

 

1) 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt.

2) 2 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et

skib kommende fra nord. Passage må ikke finde sted, før signalet

under punkt 3 afgives.

3) 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra nord kan

passere broen.

4) 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et

skib kommende fra syd. Passage må ikke finde sted, før signalet

under punkt 5 afgives.

5) 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra syd kan

passere broen.

 

Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal, en lang

tone tilkendegive, at broen trods det afgivne signal for

gennemsejling ikke kan åbnes. Hvis forholdene tillader det, vil

signalet for gennemsejling også blive slukket.

Indtil gennemsejlingssignalet modtages, skal skibe holde sig i en

afstand af mindst 100 m fra broen, således at risiko for påsejling af

broen ikke opstår.

På broen findes et digitalt lysdisplay, som viser, hvornår næste

broåbning kan forventes.

Generelle bestemmelser

Fortøjning ved broen eller dennes beskyttelsesværker er forbudt.

Ligeledes er det forbudt at bestige broen fra skibe samt at

anvende bådshager mod denne.

Inden for en afstand af 250 m fra broen må der kun ankres, når det

er bydende nødvendigt, fx for at afværge påsejling af broen. Ved

opankring udenfor dette område skal det påses, at skibet ikke

kommer til at ligge i sejlløbet eller så nær på dette, at det under

svajning vanskeliggør andre skibes passage sikre passage gennem

broen. 

Skibe under 20 meter (LOA) skal følge brovagtens påbud.

Skibe over 20 meter (LOA) skal så vidt muligt følge brovagtens påbud.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.
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Set fra N - fotograferet juli 2014

Opdateret: 22-7-2009
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Farø-Falsterbroen

Sidste opdateringer • Tekst: 12-10-2016

Beliggenhed

Forbinder Farø med Falster.

54°56,6'N 11°58,5'E - kort 162

Set fra SE - fotograferet 1997

Brolængde

1726 m

Gennemsejlingshøjde

26 m i gennemsejlingsfaget.

Gennemsejlingsbredde

260 m i gennemsejlingsfaget.

Afmærkning

Se broplan samt Generelle bestemmelser.

Strøm

Strømmen skifter under rolige vejrforhold regelmæssigt hver 6.

time.  Flodstrømmen  kommer fra W, ebbestrømmen fra E.

Strømmens fart er 1-2 knob. Under urolige forhold er

strømforholdene uregelmæssige, og strømmen kan løbe samme vej i

lang tid. W- og NW-lig storm giver E-gående strøm, og E- og SE-lig Side 1



storm giver W-gående strøm. Strømmen kan opnå en fart på 3-5 knob.

Besejling

Vedrørende passage af broen, se Generelle bestemmelser.

Kabler

Ca. 0,5 sm W for Farø-Falsterbroen går et telekabel fra Sjælland til Falster.

Fra et punkt ca. 0,4 sm S for Bogø NW-pynt går et kabel til Farnæs

på Falster. Kabelbåker med fyr på Bogø.

Generelle bestemmelser

§ 1. Farøbroerne består af to broer, der forbinder henholdsvis

Sjælland og Farø samt Farø og Falster.

Stk. 2. Sjælland-Farøbroen er en højbro, der hviler på to landpiller

og 17 strømpiller. Broens to gennemsejlingsfag er beliggende i den

nordlige ende af broen, og har begge en gennemsejlingsåbning på

40 m bredde og en fri højde på 20 m. Gennemsejlingsfagene er

afmærket med fyr, der viser grønt lys på styrbordsside og rødt lys

på bagbordsside i sejlretningen for indgående. Midt over

gennemsejlingsfagene er anbragt et hvidt, fast lys.

Stk. 3. Farø-Falsterbroen er en skråstagsbro, der hviler på 2

landpiller og 15 strømpiller. Gennemsejlingsfaget er ophængt imellem

niende og tiende pille regnet fra Farø-siden. Gennemsejlingsfaget

har en fri bredde på 260 m og en fri højde på 26 m.

Gennemsejlingsfaget er afmærket med fyr, der viser grønt lys på

styrbordsside og rødt lys på bagbordsside i sejlretningen for

indgående. Midt over gennemsejlingsfaget er anbragt et hvidt, fast lys.

§ 2. Følgende bestemmelser gælder for passage af Sjælland-Farøbroen:

a. Ved gennemsejling skal skibe, bortset fra mindre fartøjer,

benytte de to afmærkede gennemsejlingsfag.

b. Det sydlige gennemsejlingsfag må kun benyttes af skibe for

indgående (østlig kurs) og det nordlige gennemsejlingsfag må kun

benyttes af skibe for udgående (vestlig kurs).

c. Et gennemsejlingsfag må kun passeres af et skib ad gangen.

§ 3. Følgende bestemmelser gælder for passage af Farø-Falsterbroen:

a. Ved gennemsejling skal skibe, bortset fra mindre fartøjer,

benytte gennemsejlingsfaget.

 

§ 4. Skibe skal, når de har passeret broerne, give modgående skibe

tilstrækkelig plads til at rette kursen ind mod det korrekte gennemsejlingsfag.

Stk. 2. Inden for en afstand af 500 m fra broerne er sejlads på

tværs af farvandet ud for gennemsejlingsfagene forbudt. 

§ 5. Inden for et område, der strækker sig 500 m på hver side af

broerne, må skibe, undtagen mindre skibe, der driver

bundgarnsfiskeri, kun ankre, når det er strengt nødvendigt, f.eks.

for at undgå påsejling af broerne. Side 2



Stk. 2. Inden for samme område er fiskeri med drivende eller

slæbende redskaber forbudt, og andet fiskeri må kun udøves,

således at sejladsen gennem broerne ikke vanskeliggøres.

§ 6. Fortøjning ved bropillerne er forbudt. Ligeledes er det forbudt

at bestige broerne fra både eller fartøjer.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.

Set fra NW - fotograferet 1997

Opdateret: 23-5-2012
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Guldborgbroen

Sidste opdateringer • Tekst: 17-2-2016

Beliggenhed

Fører over Guldborgsund ved Guldborg.

54°52,3'N 011°44,9'E - kort 163

Set fra N - fotograferet juli 2013

Brotype

Dobbeltfløjet klapbro

Brolængde

190 m

Gennemsejlingshøjde

Ved daglig vande, 4 m under broklapper, og 2,5 m under den faste bro.

Gennemsejlingsbredde

30 m.

Afmærkning

Se broplan samt Generelle bestemmelser. Broen er belyst om natten.

Strøm

Strømmen i sundet skifter med roligt vejr regelmæssigt og løber da

med en fart af 1-2  knob; med uroligt vejr og især med SE-lig

kuling, der nylig har sat ind, kan den i flere dage  være N-gående

og kan da i enkelte af de smalle løb nå en fart på 4 knob.

Forskellen mellem højvande og lavvande er ca. 0,6 m.
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Besejling

Vedrørende brosignaler og passage af broen, se Generelle bestemmelser.

Åbningstider

Brovagt

Telefon 54 77 00 17 eller VHF

I perioden 1. november til 31. marts: Kl. 0900 til 1300.

I perioden 1. april til 31. oktober: Kl. 0800 til en time efter solnedgang.

1. januar til 31. december: Erhvervstrafik kan vederlagsfrit bestille

broåbning udenfor normale åbningstider.

Aftale om broåbning skal træffes i åbningstiden.

Kabler

På begge sider af Guldborgbroen findes kabelfelter.

Generelle bestemmelser

§ 1. Guldborgbroen, der fører over Guldborg Sund ved Guldborg, er

en fast bro hvilende på 4 piller med en dobbeltfløjet klapbro mellem

de to strømpiller. Klapfaget har en fri gennemsejlingsbredde på 30

m. Ved daglig vande er den fri højde under broklapperne 4,0 m og

under den faste bro 2,5 m. Om natten holdes broen belyst. Den

E-lige side af broåbningen er afmærket med en rød lanterne og den

W-lige med en grøn lanterne. 

§ 2. Skibe og fartøjer kan, jf. dog § 3, med de nedenfor anførte

begrænsninger forlange vederlagsfri gennemsejling alle dage fra

0800 til en time efter solnedgang i tidsrummet fra 1. april til 31.

oktober, og fra 0900 til 1300 fra 1. november til 31. marts. 

Stk. 2. Erhvervstrafik kan vederlagsfrit bestille broåbning uden for

normale åbningstider. 

Stk. 3. Brovagten er berettiget til at nægte gennemsejling, når den

efter hans skøn vil medføre fare for broens sikkerhed. I

tvivlstilfælde skal brovagten, når forholdene tillader det, forhandle

med DanPilot, Lodseriet Danmark. 

Stk. 4. Såfremt gennemsejling skønnes kun at burde ske under

iagttagelse af særlige forholdsregler, skal skibet efterkomme de

anvisninger, der måtte blive givet af brovagten. 

Stk. 5. Brovagten er berettiget til, når hensynet til

landevejstrafikken kræver det, at tilbageholde lystfartøjer i indtil 30

minutter, eller indtil broen åbnes for anden gennemsejling. 

§ 3. Skibe, der kan passere broen ved at lægge masten, eller hvis

mast er af en sådan højde, at de kan passere under broen, kan

ikke fordre broen åbnet. 

Stk. 2. Alle skibe, der ønsker broen åbnet for gennemsejling, skal

tilkendegive dette ved i en afstand af mindst 1/2 sømil fra broen at

afgive følgende signal: 

Om dagen: 

Det internationale signalflag N (eller i mangel heraf nationalflaget) Side 2



hejst på halv fortop og en lang og en kort tone med fløjte eller

tågehorn. 

Om natten: 

Et hvidt lys for boven og en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.

§ 4. Når et skib viser eller har givet signal for at tilkendegive, at

broen ønskes åbnet, vil der fra broen blive afgivet et eller flere af

følgende signaler: 

1) 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt. 

2) 2 blinkende røde lys lodret for hinanden, der betyder, at broen

vil blive åbnet for et skib kommende fra N. 

Passage må dog først ske, når det under 3) anførte signal vises. 

3) 2 røde, faste lys lodret for hinanden, der betyder, at et skib

kommende fra N kan passere. 

4) 3 blinkende røde lys lodret for hinanden, der betyder, at broen

vil blive åbnet for et skib kommende fra S. 

Passage må dog først ske, når det under 5) anførte signal vises. 

5) 3 røde, faste lys lodret for hinanden, der betyder, at et skib

kommende fra S kan passere. 

Stk. 2. De under 1) til 5) nævnte signaler afgives fra den på broen

anbragte signalmast. 

Stk. 3. Såfremt et af de under 2) til 5) nævnte signaler ændres til

det under 1) nævnte signal samtidig med, at der afgives en lang

tone med sirene fra broen, tilkendegiver dette, at broen trods det

afgivne signal ikke kan åbnes. 

Stk. 4. Indtil gennemsejlingssignal afgives, skal skibe så vidt muligt

holde sig i en afstand af mindst 100 m fra broen. 

§ 5. Broåbningen må kun passeres af ét skib ad gangen. 

Stk. 2. Ethvert skib, der skal passere broen, skal have et anker klar

til at falde. Med hensyn til ankre, rigning, udenbordsfartøjer,

davider m.v. skal der være truffet fornødne foranstaltninger til

undgåelse af kollision med broen. 

Stk. 3. Alle lystfartøjer, der er udstyret med brugbar motor, skal

benytte denne under passage af broen. 

§ 6. Inden for en afstand af 100 m på hver side af broen må 

maskindrevne skibe kun gå med den for bevarelse af skibets 

manøvreevne fornødne fart. Sådanne skibe må kun passere broen 

med hovedmaskineriet klar til øjeblikkelig brug eller med behørig 

bugserassistance.

§ 7. Fortøjning ved broen eller afviserværkerne er forbudt. 

Ligeledes er det forbudt fra både og fartøjer at bestige broen.

§ 8. Inden for en afstand af 200 m fra broen må der kun ankres, 

når det er bydende nødvendigt, f.eks. for at afværge påsejling af 

broen. Ved opankring uden for dette område må det påses, at 

skibet ikke kommer til at ligge ud for gennemsejlingsåbningen eller 
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således, at det under svajning vil kunne blive til hinder for 

passagen gennem broen.

Stk. 2. Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det vil 

tørne mod broen eller afviserværket, skal skibet så vidt muligt 

efterkomme de anvisninger, der måtte blive givet af brovagten for 

at afværge beskadigelse af broen.

§ 9. Skibe og fartøjer, der med gennemsejling for øje befinder sig

inden for en afstand af 200 m fra broen, skal efterkomme de af 

brovagten givne ordrer. Brovagten bærer under tjeneste uniform 

eller uniformskasket.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.

Broen ejes af Guldborgsund Kommune, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster.

.

Ansvar for operationelle forhold: Brofogeden og dennes personale, 

telefon 54 77 00 17.

Set fra S - fotograferet Juli 2013

Opdateret: 22-7-2009

Side 4



Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Hadsundbroen

Sidste opdateringer • Tekst: 29-1-2014

Beliggenhed

Mariager Fjord mellem Hadsund N og Hadsund S.

56°42,8'N 010°07,1'E - kort 110

Set fra E - fotograferet 1997

Brotype

Dobbeltfløjet klapbro

Brolængde

252 m

Gennemsejlingshøjde

Ved daglig vande 2,90 m til underkant af broklap og 2,00 m til

vedligeholdelsesvognen, der når broklappen åbnes, er placeret ind

mod den S-lige gennemsejlingspille. Se i øvrigt Generelle bestemmelser.

Gennemsejlingsbredde

26 m, dog kun 24 m for skibe med mere end 12 m i sidehøjde.

Afmærkning

Se broplan samt Generelle bestemmelser. Broen er belyst om natten.
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Strøm

Strømmen følger løbet.

Besejling

Vedrørende brosignaler og passage af broen, se Generelle bestemmelser.

Åbningstider

Brovagt

Telefon 98 57 12 14 VHF kanal 16 / 12 

Skibe og fartøjer kan til enhver tid fra solopgang (i tiden fra 1.

november til 1. marts dog fra 1/2 time før solopgang) indtil 1/2

time efter solnedgang forlange fri gennemsejling, såfremt det efter

brovagtens skøn kan ske uden fare for broanlæggets sikkerhed.

Endvidere kan skibe og fartøjer forlange broen åbnet for

gennemsejling uden for ovennævnte tidsrum, når der inden for den

normale åbningstid er truffet aftale med brovagten herom. 

Begrænsninger for fritidsfartøjer:

Når hensynet til trafikken kræver det, kan brovagten nægte

fritidsfartøjer gennemsejling. Fritidsfartøjer bør så vidt muligt i

forvejen træffe aftale med brovagten om gennemsejling med

henblik på fælles gennemsejling. Sådan fælles gennemsejling vil,

inden for broens normale åbningstid, finde sted 1 gang i timen

(klokken hel). 

I perioden 1. april til 1. november foretages broåbning hver halve

time udenfor følgende tidspunkter:

Mandag - Onsdag: Tidsrummet kl. 0700-0900 og kl. 1100-1800. 

Torsdag - Fredag: Tidsrummet kl. 0700-0900 og kl. 1000-1900. 

Lørdag - Søndag - Helligdage: Tidsrummet kl. 1000-1900.

Kabler

På begge sider af Hadsundbroen er udlagt kabler, der på S-siden af

fjorden er afmærket med skilte påmalet Kabel (det W-ligste kabel 

er afmærket på både N- og S-siden), og de E-lige kabler med

kabelbåker på S-siden af fjorden.

Se i øvrigt havneplan over Hadsund Havn.

Generelle bestemmelser

Broåbningen må kun passeres af ét skib ad gangen.

Såfremt der er udsigt til, at skibe samtidig vil komme til at passere

broen fra modsatte side, skal et skib eller fartøj, der har

medgående strøm i almindelighed have fortrinsret frem for et skib

eller fartøj, der har modgående strøm.

Inden for en afstand af 200 m på hver side af broen må
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maskindrevne skibe kun gå med den til sikker sejlads og

manøvrering nødvendige fart.

Inden for en afstand af 200 m fra broen (kabelfelter) må der kun

ankres, når det er strengt nødvendigt, f.eks. for at undgå påsejling

af broen. Ved opankring uden for dette område må det påses, at

skibet ikke kommer til at ligge i sejlløbet eller så nær dette, at det

under svajning vil kunne blive til hinder for passagen gennem broen.

Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det tørner mod

broen, skal skibets fører så vidt muligt efterkomme de anvisninger,

der måtte blive givet af brovagten for at undgå beskadigelse af broen.

I øvrigt skal skibe og fartøjer, der befinder sig inden for en afstand

af 200 m fra broen, rette sig efter de af brovagten givne anvisninger.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.

Særlige bestemmelser vedrørende gennemsejling:

Fartøjer, der ved at lægge masten ned kan passere under broen,

eller hvis mast er af en sådan højde, at de kan passere under

broen, kan ikke forlange denne åbnet.

Hvis brovagten skønner, at gennemsejling kun bør finde sted under

iagttagelse af særlige forholdsregler, skal vedkommende skib eller

fartøj rette sig efter de af brovagten givne anvisninger.

Gennemsejlingssignaler 

Alle skibe og fartøjer, der ønsker broen åbnet for gennemsejling,

skal tilkendegive dette ved i en afstand af mindst 1/2 sømil at

afgive følgende signal:

Om dagen:

Det internationale signalflag N (eller i mangel heraf nationalflaget)

hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.

Om natten:

Et hvidt lys for boven og en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.

Når et skib eller fartøj viser, eller har givet signal for at

tilkendegive, at broen ønskes åbnet, vil der fra signalmasterne på

broens S-lige gennemsejlingspille blive afgivet følgende svarsignal,

såvel om dagen som om natten:

1) 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt.

2) 2 røde, blinkende lys der betyder, at broen vil blive åbnet for et

skib kommende fra E. Passage må ikke finde sted, før signalet

under punkt 3) afgives.

3) 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra E kan
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passere broen.

4) 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et

skib kommende fra W. Passage må ikke finde sted, før signalet

under punkt 5) afgives.

5) 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra W kan

passere broen.

Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal afgivet med

sirene ved gennemsejlingsåbningen tilkendegive, at broen trods det

afgivne signal for gennemsejling ikke kan åbnes. Hvis forholdene

tillader det, vil desuden signalet for gennemsejling blive slukket.

Indtil gennemsejlingssignalet afgives, skal skibet holde sig i en

afstand af mindst 100 m fra broen.

Broen ejes af Vejdirektoratet, telefon 72 44 33 33

Ansvar for operationelle forhold: Brofogeden og dennes personale,

telefon 98 57 12 14

Set fra W - fotograferet 1997
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Opdateret: 22-7-2009
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Inderhavnsbroen

Sidste opdateringer • Tekst: 13-7-2016

Beliggenhed

Københavns Havn (Inderhavnen)

55°40,7' N 12°35,7' E - Kort 134

Brotype

Dobbeltfløjet skydebro

Brolængde

180 m

Gennemsejlingshøjde

5,4 m ved middelvandstand i en bredde på 20 m med lukket bro.

Gennemsejlingsbredde

45 m i mellem ledeværker.

Afmærkning

Gennemsejlingsfaget er afmærket med rødt blink, Fl.R.3s, på hver

side af gennemsejlingsfagets E-lige ledeværk, og med grønt blink,

Fl.G.3s, på hver side af gennemsejlingsfagets W-lige ledeværk.

Endvidere er det bedste punkt for passage af den lukkede bro

afmærket med Iso.W.4s.

Endvidere er styrbord side af gennemsejlingsfaget afmærket med

grøn trekant ved retning for indgående. Bagbord side af

gennemsejlingsfaget er afmærket med rød kvadrat ved retning for indgående.

Broens underside omkring skydefagene (herunder gennemsejlingen)

er belyst med hvidt lys.

Se i øvrigt broplan.

Strøm

Strømmen gennem havnen er højst 2 knob. Strømmen i havnen

følger som regel løbets retning. Se løbende måling: http://oresund.badevand.dk/

Besejling

Københavns Havn kan anløbes dag og nat. Større skibe

(erhvervsfartøjer og yachter) skal udfylde en Skibsanmeldelse.

Skibe, som ikke fremdrives ved egen maskinkraft, samt alle skibe

med en største længde på 100 meter eller derover, må kun passere

broen med tilstrækkelig kraftig bugserhjælp.
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Ved vindhastigheder på mere end 20 m/s i Inderhavnen kan broen

ikke åbnes for passage.

Se endvidere By og Havns hjemmeside, www.byoghavn.dk, for

mere info.

Brovagtens beføjelser

Brovagten kan, når sikkerhedshensyn eller andre hensyn kræver

det, nægte skibe eller fartøjer gennemsejling. Brovagten kan

endvidere tilbageholde fritidsfartøjer i op til ½ time og/eller

arrangere fælles gennemsejling for flere fritidsfartøjer på et

nærmere fastsat tidspunkt.

Skibe og fartøjer, som befinder sig i Inderhavnen, skal ved

broåbninger rette sig efter brovagtens anvisninger.

Åbningstider

Af hensyn til morgen- og aftenmyldretidstrafikken har

Inderhavnsbroen spærretid i tidsrummene kl. 0630-0900 og kl.

1400-1800 på hverdage.

I weekender og på helligdage er der ingen spærretid.

Mandag-fredag

(5. juni, 24. december og 31. december undtaget)

Åbningstid gratis:

Kl. 0530-0630. Broåbning bestilles inden kl. 1400 dagen før

passage, dog senest fredag/sidste hverdag før weekender/helligdage.

Kl. 0900-1400. Broåbning bestilles senest 2 timer før passage.

Kl. 1800-2200. Broåbning bestilles telefonisk samme dag inden kl.

1400 og bekræftes senest 3 timer før passage.

Åbningstid mod gebyr:

Kl. 2200-0530. Broåbning bestilles telefonisk inden kl. 1400 dagen

før den ønskede natlige passage (dog senest sidste hverdag før

helligdage) og bekræftes senest 3 timer før passage.

Lørdage samt søn- og helligdage

(5. juni, 24. december og 31. december undtaget)

Åbningstid gratis:

Kl. 0530-2200. Broåbning bestilles telefonisk inden kl. 1400 den

foregående fredag/sidste hverdag før helligdage.

Åbningstid mod gebyr:

Kl. 2200-0530. Broåbning bestilles telefonisk inden kl. 1400 sidste

hverdag før den ønskede natlige passage og bekræftes senest 3

timer før passage.
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Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag har åbningstider

som søn- og helligdage, men gratis åbninger sker kun frem til kl. 1600.

På tidspunkter hvor broen åbnes mod et gebyr opkræves 1.250 kr.

pr. åbning. Gebyret er momsfrit. Der opkræves kun ét gebyr pr.

rekvireret åbning - uanset antallet af gennemsejlende både.

Faktura vedr. broåbningsgebyr stiles til den person, der rekvirerer broåbningen.

For at sikre betaling kan brovagten forlange, at rekvirenten oplyser

og dokumenterer sit CPR-nummer. Rekvireres broåbning af

udenlandske gæstesejlere, kan gebyr forlanges erlagt på stedet.

Information om Inderhavnsbroens åbningstider findes tillige på

kommunens hjemmeside under overskriften "Sådan får du åbnet en

bro", jf. følgende link: http://www.kk.dk/artikel/s%C3%A5dan-f%C3%A5r-du-%C3%A5bnet-en-bro

Åbningstiderne er endvidere tilgængelige på

www.danskehavnelods.dk. Ændringer hertil annonceres i

Efterretninger for Søfarende.

Kabler

På broens N-side er der nedlagt kabler i havbunden.

Kommunikation

For bestilling af broåbning kontakt:

By og Havn I/S

Nordre Toldbod 7

1013 København K

Telefon 33 76 98 00

Brovagten kaldes på VHF kanal 12 eller mobiltelefon (nummer

oplyses ved bestilling) ca. 10 min. Før passage forventes at finde sted.

Signaler fra bro

Når et skib har aftalt broåbning bliver følgende signal afgivet såvel

om dagen som om natten:

1. 1 fast rødt lys betyder, at der er gennemsejling forbudt, også

for fartøjer, som kan passere den lukkede bro.

2. Stadig blinken fra 2 røde lys der betyder, at nordfra kommende

skib er observeret og kan forvente signal for gennemsejling (signal

angivet i pkt. 3).

3. 2 faste røde lys betyder, at nordfra kommende skib kan passere,

mens skibe fra syd skal stoppe.

4. Stadig blinken fra 3 røde lys betyder, at sydfra kommende skib

er observeret, og kan forvente signal for gennemsejling (signal

angivet i pkt. 5). Side 3



5. 3 faste røde lys betyder, at et sydfra kommende skib kan

passere, mens skibe fra nord skal stoppe.

6. 2 faste røde lys og 3 faste røde lys samtidig betyder, at broen

holdes åben for såvel nordfra som sydfra kommende skibe, som kan

passere på eget ansvar.

7. 2 faste røde lys og samtidig stadig blinken fra 3 røde lys

betyder, at et nordfra kommende skib kan passere, mens et sydfra

kommende skib skal vente, men kan passere inden for samme

broåbning, når det nordfra kommende har passeret broen. Passage

sydfra må dog først finde sted, når signal angivet i pkt. 5 vises.

8. 3 faste røde lys og samtidig stadig blinken fra 2 røde lys

betyder, at et sydfra kommende skib kan passere, mens et nordfra

kommende skib skal vente, men kan passere inden for samme

broåbning, når det sydfra kommende skib har passeret broen.

Passage nordfra må dog først finde sted, når signal angivet i pkt. 3 vises.

Når signal for passage er givet, men uforudsete omstændigheder

forhindrer broens åbning, vil der, foruden eller i stedet for det i

punkt 1 nævnte stopsignal, blive givet et kraftigt lydsignal: En tone.

Den omstændighed, at signal for bropassage er vist, fritager ikke

skibets fører eller besætning for at udvise sædvanlig agtpågivenhed

for at undgå kollision med broen eller andre skibe.

Når der er givet brosignaler, skal andre skibe, der befinder sig i

nærheden af broen, manøvrere således, at de ikke kommer i vejen

for skibe, der skal passere broen. Skibe, der kan passere broen

uden broåbning, skal manøvrere således, at de ikke kommer i vejen

for skibe, for hvilke der er givet gennemsejlingssignal.

Generelle bestemmelser

Fortøjning ved broen eller dennes beskyttelsesværker er forbudt.

Ligeledes er det forbudt at bestige broen, samt at anvende

bådshager mod denne.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.

Oplysning om ejerforhold samt ansvarlige for broens operationelle forhold

Inderhavnsbroen er ejet af Københavns Kommune.

Ansvarlig for broens drift- og vedligehold:

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik

Islands Brygge 37

2300 København S
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Telefon 40 49 41 46

Bemærkninger

Ovenstående broreglement er behandlet af Søfartsstyrelsen i

henhold til § 6, nr. 5, i lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014

om sikkerhed til søs, samt bekendtgørelse nr. 124 af 6. februar

2015 om broreglementer for broer i danske farvande, og træder i

kraft 6. november 2015.

Broreglementet kan findes på: www.danskehavnelods.dk.

Broreglementet kan desuden rekvireres ved henvendelse til:

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik

Islands Brygge 37

2300 København S

http://www.kk.dk/institution/center-nye-anl%C3%A6gsprojekter

Opdateret: 20-7-2016

Side 5



Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Jernbanebroen over Limfjorden

Sidste opdateringer • Tekst: 17-2-2017

Beliggenhed

Limfjorden, mellem Aalborg og Nørresundby.

57°03,5'N 9°54,6'E - kort 107

Set fra W - fotograferet juli 2013

Anmærkning

På grund af manglende justering af broklappen, gælder følgende

midlertidige begrænsninger i broens åbning:

Max. vindhastighed for N-S vind er 14,0 m/s.

Max. vindhastighed for E-W vind er 13,2 m/s.

Max. vindhastighed for NNW-SSE vind er 13,2 m/s.

Brovagten kan kontaktes på VHF kanal 16 og på tlf. 8214 0261

eller 9812 5229, vedrørende mulighed for passage under aktuelle vindhastigheder.

Brotype

Enkeltfløjet klapbro

Gennemsejlingshøjde

Klapfag. 

Ved middelvandstand og lukket bro er den frie gennemsejlingshøjde

ca. 4,4 m ved broens S-ende, og ca. 3,3 m ved broens N-ende. 

Sidefag. 

I sidefaget S for klapfaget er vanddybden 7 m og

gennemsejlingshøjden 4,3 m ved middelvandstand. I sidefaget N for

klapfaget er vanddybden 7 m og gennemsejlingshøjden 4 m ved middelvandstand.
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Gennemsejlingsbredde

29 m i klapfaget.

Broen åbnes normalt således, at fri højde findes i en bredde på 20

m N for klapspidsen. Der kan anmodes om gennemsejlingsbredde på

24,7 m.

Afmærkning

Klapfaget er afmærket med et rødt blink, Fl.R.3s, på hver side af

broen på den S-lige gennemsejlingspille (klappillen), og med et

grønt blink, Fl.G.3s, på hver side af broen på den N-lige

gennemsejlingspille. 

Se i øvrigt broplan.

Strøm

Strømforholdene i Limfjorden er uregelmæssige og følger i stor

udstrækning de fremherskende vinde. W-lige storme giver kraftig

E-gående strøm.

Besejling

Brovagten kan orientere om passage under givne vindhastigheder.

Klapfaget må kun passeres af ét skib over 30 m (l.o.a.) ad gangen.

 

Skibe med en længde over 53 m (l.o.a.) må kun passere broen

under vejledning af en lods. Lodseriet meddeler i hvert tilfælde

brovagten, hvorvidt vejr- og strømforholdene efter lodseriets skøn

tillader passage. Brovagten afgør herefter, om tilladelse til

gennemsejling skal gives.

 

Skibe, der kan passere den lukkede bro eksempelvis ved at lægge

masten ned, kan ikke forlange broen åbnet.

Brovagtens beføjelser

Brovagten kan nægte gennemsejling, når den efter brovagtens

skøn vil kunne medføre fare for broanlæggets sikkerhed.

 

Såfremt brovagten vurderer at gennemsejling kun bør finde sted

under iagttagelse af særlige 

forholdsregler, skal skibets fører efterkomme brovagtens anvisninger.

 

Inden for en afstand af 250 m fra broen og skibslængder mindre

end 30 m, skal skibets fører efterkomme de anvisninger, der gives

af brovagten.

 

Fritidsfartøjer bør, så vidt muligt i forvejen, træffe aftale med

brovagten om gennemsejling med henblik på fælles gennemsejling.
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Åbningstider

Fra 1. maj til 30. september kl. 0500-2100.

Fra 1. oktober til 30. april kl. 0600-1900. 

Erhvervsfartøjer kan forlange vederlagsfri gennemsejling uden for

åbningstid, når der er truffet aftale herom indenfor følgende

tidsrum: 

Fra 1. maj til 30. september kl. 0500-2000.

Fra 1. oktober til 30. april kl. 0600-1800. 

Skibe på under 30 m kan passere, når brovagten finder dette

forsvarligt under hensyntagen til togdriften.

 

Af sikkerhedsmæssige årsager tillades kun passage af skibe på over

30 m, når der er et tidsrum på minimum 10 minutter mellem

planlagte togpassager over broen. 

En ajourført liste over mulige tidsrum for passage kan fås ved

henvendelse til brovagten e-post: jlim@bane.dk og telefon 82 14

02 61 eller 98 12 52 29

Kabler

I broens nærhed er der på begge sider nedlagt kabler i havbunden.

Kommunikation

Skibe over 30 m, der ønsker broåbning, skal kontakte brovagten på

VHF kanal 16, telefon 82 14 02 61 eller 98 12 52 29 senest 30

minutter før forventet gennemsejling for at aftale endeligt

gennemsejlingstidspunkt. Dette tidspunkt bekræftes senest 15

minutter før gennemsejling. 

Gennemsejlingstidspunkt er det tidspunkt, hvor skibets stævn

passerer broens gennemsejlingsfag. Såfremt broen ikke er åben 5

minutter før gennemsejlingstidspunktet (point of no return), skal

skibet afbryde den planlagte bropassage og derefter tage kontakt

til brovagten for at aftale det videre forløb.

 

Skibe under 30 m, der ønsker broåbning, kan kontakte brovagten

på VHF kanal 16, (telefon 82 14 02 61 eller 98 12 52 29) eller

tilkendegive dette ved, i en afstand af mindst 600 m fra broen, at

afgive følgende signal: 

Om dagen: 

Det internationale signalflag N - eller i mangel heraf nationalflaget -

hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone med fløjte eller

tågehorn. 

Om natten: 

Et hvidt lys for boven samt en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.
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Signaler fra bro

Når et skib har aftalt, eller givet signal for at broen ønskes åbnet,

vil der fra broen blive afgivet følgende signal såvel om dagen som

om natten:

1) 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling i klapfaget er

forbudt, også for skibe som kan passere uden broåbning. Signalet

afgives som svarsignal, når et skib har tilkendegivet, at det ønsker

broåbning. 

Signalet afgives fra ca. 5 minutter før broåbning, eller når dette er

aftalt pr. telefon eller VHF, og indtil broen kan påbegynde åbning.

 

2) 2 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et

skib kommende fra E. Dette signal afgives fra det tidspunkt, hvor

åbning af broen påbegyndes og indtil broen er helt åben. Passage

må ikke finde sted, før signalet under punkt 3 afgives. 

3) 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra E kan

passere broen. Dette signal afgives, når broen er åben, (normalt

eller helt åben i henhold til tidligere afsnit om Gennemsejlingsbredde).

4) 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et

skib kommende fra W. Dette signal afgives fra det tidspunkt, hvor

åbning af broen påbegyndes og indtil broen er helt åben. Passage

må ikke finde sted, før signalet under punkt 5 afgives. 

5) 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra W kan

passere broen. Dette signal afgives, når broen er åben, (normalt

eller helt åben i henhold til tidligere afsnit om Gennemsejlingsbredde).

Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal, en lang

tone, tilkendegive, at broen trods det afgivne signal for

gennemsejling ikke kan passeres. Hvis forholdene tillader det, vil

signalet for gennemsejling også blive slukket og et rødt lys vil blive tændt.

Generelle bestemmelser

Fortøjning ved broen eller dennes beskyttelsesværker er forbudt.

Ligeledes er det forbudt at bestige broen, samt at anvende

bådshager mod denne.

 

Inden for en afstand af 250 m fra broen må der kun ankres, når det

er bydende nødvendigt, f.eks. for at afværge påsejling af broen.

Ved opankring uden for dette område skal det påses, at skibet ikke

kommer til at ligge ud for gennemsejlingsåbningen eller således, at

det under svajning vil kunne blive til hinder for passagen gennem

broen. 

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.
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Set fra E - fotograferet juli 2013

Opdateret: 14-9-2016

Side 5



Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Kalvebodbroen og Sorterendebroen

Sidste opdateringer • Tekst: 30-11-2016

Beliggenhed

Kalvebodbroen forbinder Skrædderholmen med Amager.

Sorterendebroen forbinder Avedøre Holme med Skrædderholmen.

55°36,8'N 12°30,7'E - kort 133

Set fra SW - fotograferet 2002

Gennemsejlingshøjde

Kalvebodbroen: mindste gennemsejlingshøjde i

gennemsejlingsfagene er 16 m ved middelvandstand.

Sorterendebroen: mindste gennemsejlingshøjde er 6 m ved middelvandstand.

Gennemsejlingsbredde

Kalvebodbroen; 35 m i gennemsejlingsfagene.

Afmærkning

Kalvebodbroen; se broplan.

Sorterendebroen; broen er ikke afmærket.

Besejling

Kalvebodbroen; vedrørende passage af broen, se Generelle bestemmelser.

Kalvebodbroen og Sorterendebroen; fartbegrænsning maksimum 5

knob i det fredede område.
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Kabler

N for broerne er udlagt en naturgasledning. På grund af brandfare

advares mod ankring og fiskeri i nærheden af gasledningen.

Generelle bestemmelser

§ 1. Broerne ved Kalveboderne er Sorterendebroen, der forbinder

Avedøre Holme med Skrædderholmen, samt Kalvebodbroen, der

forbinder Skrædderholmen med Amager.

§ 2. Sorterendebroen er en lavbro, der hviler på 2 landfæster og 6

strømpiller. Mindste gennemsejlingshøjde er 6 m ved

middelvandstand. Broen er ikke afmærket.

§ 3. Kalvebodbroen er en højbro, der hviler på 4 landpiller og 6

strømpiller. De midterste fag er gennemsejlingsfag, hvor den

mindste gennemsejlingshøjde er 16 m ved middelvandstand.

Gennemsejlingsbredden er 35 m vinkelret på sejlrenden. Vedrørende

afmærkning med fyr m.v. henvises til søkort og fyrlisten.

§ 4. Følgende bestemmelser gælder for passage af Kalvebodbroen:

a.) Det E-lige gennemsejlingsfag må kun benyttes af N-gående

skibe, og det W-lige gennemsejlingsfag må kun benyttes af

S-gående skibe.

b.) Skibe, der har passeret broen, skal give skibe, der skal til at

passere denne, plads til at rette kursen ind mod det korrekte gennemsejlingsfag.

c.) Inden for en afstand af 200 meter fra broen er sejlads på tværs

af farvandet ud for gennemsejlingsfagene forbudt.

d.) Inden for en afstand af 200 meter fra broen må der kun ankres,

når det er strengt nødvendigt f.eks. for at undgå påsejling af broen.

§ 5. Fortøjning ved bropillerne er forbudt. Ligeledes er det forbudt

at bestige broerne fra både eller fartøjer.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.
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Set fra NE - fotograferet 2002

Opdateret: 24-6-2015
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Karrebæksmindebroen

Sidste opdateringer • Tekst: 26-8-2015

Beliggenhed

Over kanalen gennem Karrebæksminde ca. 650 m E for indsejlingen

til Karrebæksminde Havn.

55°10,6'N 11°38,8'E - kort 164

Set fra SW - fotograferet juli 2011

Brotype

Enkeltfløjet klapbro

Gennemsejlingshøjde

Fri sidehøjde ved åben bro er 20 m. Ved lukket bro er den frie

højde til underkant af broklappens dragere 2,5 m ved daglig vandstand.

Gennemsejlingsbredde

22 m i klapfaget.

Afmærkning

Se broplan samt Generelle bestemmelser.

Strøm

I Karrebæksminde Bugt løber strømmen uregelmæssigt, men retter

sig hovedsageligt efter vindforholdene. Ebbe og flods virkning på

Karrebæk Fjord forårsager en meget hård strøm i havnen.

Strømmen i havnen kan således opnå en hastighed på 4 knob.

Vindforholdene indvirker dog stærkt på strømmen. Med roligt vejr

skifter strømmen regelmæssigt hver 6 ½ time. Brovagten rådgiver
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gerne om strømforhold i havn og kanal.

Besejling

Vedrørende brosignaler og passage af broen, se bestemmelser om

sejlads gennem Karrebæksmindebroen under Generelle bestemmelser.

Venteplads for bropassage findes i 3,5 m-området SW for broen, se

havneplan Karrebæksminde Havn.

Vedrørende fartbegrænsning og vigepligt, se sejladsregler for

sejlløbet til Næstved under Generelle bestemmelser.

Åbningstider

Efterår (1/10 til 31/10) 05:00 til 19:00

Vinter (1/10 til 31/3) 05:00 til 17:00, dog kun ved forudbestilling

minimum 60 minutter før åbning.

Sommer (1/4 til 30/9) 05:00 til 21:00

Fra 1/5 til 30/9 åbnes der kun for lystsejlere hver hele time (00).

Ved ankomst i dårligt vejr (dvs. over 10-12 m/s) kan broen åbnes

straks, dog kun efter særskilt aftale med brovagten.

Brovagten lytter på VHF kanal 12 og 16 eller telefon 55 44 20 45.

Kabler

Ved broen og ca. 200 m E for denne.

Generelle bestemmelser

§ 1. Broen, der er beliggende over kanalen gennem Karrebæksminde

ca. 650 m E for indsejlingen til Karrebæksminde Havn, er en fast

bro, hvilende på 4 piller med et bevægeligt midterparti, dannet af

en enkelt klap mellem 2 strømpiller.

Stk. 2. Gennemsejlingens fri bredde i klapfaget er 22 m. Fri

sidehøjde ved åben bro er 20 m. Ved lukket bro er den frie højde til

underkant af broklappens dragere 2,5 m ved daglig vandstand.

Stk. 3. Gennemsejlingsåbningen er afmærket med fyr, der på hver

side af den N-lige gennemsejlingspille viser rødt blink og på hver

side af den S-lige gennemsejlingspille viser grønt blink. Fyrene på

broen, der lyser synkront, tændes kun når fartøj ventes.

Stk. 4. Strømmen kan ved broen have en hastighed på op til 4 knob.

§ 2. Skibe og fartøjer, jf. dog § 3, stk. 1, kan med de i stk. 4

anførte begrænsninger til enhver tid fra 1/2 time før solopgang til

1/2 time efter solnedgang (dog aldrig før kl. 0500 og aldrig senere

end kl. 2100) forlange gennemsejling, såfremt det efter brovagtens

skøn kan ske uden fare for broanlæggets sikkerhed.

Stk. 2. Broen vil undtagelsesvis kunne åbnes uden for ovennævnte

tidsrum, når der inden for den normale åbningstid træffes aftale

med brovagten herom. Brovagten kan inden for normal åbningstid

kaldes over VHF, kanal 16.

Stk. 3. Hvis brovagten skønner, at gennemsejling kun bør finde

sted under iagttagelse af særlige forholdsregler, skal vedkommende

skib eller fartøj rette sig efter de anvisninger, brovagten giver. Side 2



Stk. 4. I perioden 1. maj til 30. september kan lystfartøjer kun

forvente broen åbnet for gennemsejling hver fulde time, eller når

broen åbnes for anden gennemsejling. Brovagten er berettiget til,

når hensynet til vejtrafikken kræver det, at tilbageholde lystfartøjer

i indtil 30 minutter.

Stk. 5. Når hensynet til større skibes passage kræver det, er

brovagten berettiget til at beordre lystfartøjer væk fra broens nærhed.

§ 3. Fartøjer, der ved at lægge masten, eller hvis mast er af en

sådan højde, at de kan passere under broen, kan ikke fordre denne åbnet.

Stk. 2. Alle skibe og fartøjer, der ønsker broen åbnet for

gennemsejling, skal tilkendegive dette ved at afgive følgende signal:

Om dagen:

Det internationale signalflag N (eller i mangel heraf nationalflaget)

hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.

Om natten:

Et hvidt lys for boven samt en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.

Signalerne skal af skibe og fartøjer, der kommer fra søen, afgives

inden indsejlingen i Karrebæksminde Havn, og af skibe og fartøjer,

der kommer fra Næstved Havn, i en afstand fra broen af mindst 1/2

sm. Skibe og fartøjer, der ligger fortøjet i Karrebæksminde Havn, og

som ønsker broen åbnet for gennemsejling, skal afgive de samme

signaler som ovenfor nævnt og må ikke kaste los, før

gennemsejlingssignalet afgives fra broen. 

§ 4. Når et skib eller fartøj viser eller har givet det i § 3 

omhandlede signal, vil der fra broen (tårnet ved sejlløbets S-side) 

blive afgivet følgende svarsignal såvel om dagen som om natten:

a. 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt.

b. 2 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for 

skibe og fartøjer, der kommer fra E. Passage må ikke finde sted, før 

signalet under pkt. c. afgives.

c. 2 røde, faste lys, der betyder, at skibe og fartøjer, der kommer 

fra E, kan passere broen.

d. 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for 

skibe og fartøjer, der kommer fra W. Passage må ikke finde sted, 

før signalet under pkt. e. afgives.

e. 3 røde, faste lys, der betyder, at skibe og fartøjer, der kommer 

fra W, kan passere broen.

f. 1 gult, blinkende lys, der betyder, at lystfartøjer skal holde sig 

væk fra broen, idet større skibe skal passere. (Dette lys er anbragt 

ved siden af de øvrige i § 4, stk. 1, nævnte røde lys).

Stk. 2. Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal 

afgivet med sirene ved gennemsejlingsåbningen tilkendegive, at 

broen trods det afgivne signal for gennemsejling ikke kan åbnes; 

såvidt forholdene tillader det, vil desuden signalet for

gennemsejling blive slukket.

Stk. 3. Indtil gennemsejlingssignalet afgives, skal skibe og fartøjer 

holde sig i en afstand af mindst 250 m fra broen.
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Stk. 4. Lystfartøjer, der afventer gennemsejling, skal, når de har 

strømmen med, holde sig i en afstand af mindst 150 m fra broen,

og når de har strømmen imod, holde sig i en afstand af mindst 20 m 

fra broen.

Stk. 5. Skibe og fartøjer, undtagen lystfartøjer, der kommer fra 

søen, skal forblive uden for molerne, indtil det under stk. 1 i 

punkterne d. eller e. omhandlede signal afgives fra broen.

§ 5. Skibe over 1800 tons dødvægt må kun passere broen med 

bugserhjælp. Havnemesteren er bemyndiget til i særlige tilfælde at 

dispensere fra denne bestemmelse.

Stk. 2. Ethvert skib og fartøj, der skal passere broen, skal have et 

anker klar til at falde. Med hensyn til ankre, rigning, 

udenbordsfartøjer, davider m.m. skal der være truffet alle fornødne 

foranstaltninger til undgåelse af påsejling af broen.

Stk. 3. Lystfartøjer, der er udstyret med brugbar motor, skal 

benytte denne under passage af broen.

Stk. 4. Lystfartøjer uden motor skal, når de har strømmen imod, 

sørge for bugsering gennem broen.

Stk. 5. Lystfartøjer skal holde til styrbord under passage af broen.

§ 6. Inden for havnens søområde, dvs. fra molerne til Karrebæk 

Fjords begyndelse, må maskindrevne skibe og fartøjer kun gå med 

den for bevarelse af skibets manøvreevne nødvendige fart.

§ 7. Fortøjning ved broen er forbudt. Ligeledes er det forbudt at 

bestige broen fra både og fartøjer samt at anvende bådshager mod denne.

§ 8. Inden for et område, der strækker sig fra 100 m W for til 300 m

E for broen, må der kun ankres, når det er strengt nødvendigt, 

f.eks. for at undgå påsejling af broen. Inden for området findes

kabler. 

Stk. 2. Kommer et skib eller fartøj i drift, således at der er fare for, 

at det tørner mod broen, skal føreren så vidt muligt efterkomme de 

anvisninger, der måtte blive givet af brovagten for at undgå 

beskadigelse af broen.

§ 9. I øvrigt skal skibe og fartøjer, der befinder sig inden for

havnens område rette sig efter de af brovagten/havneopsynet

givne anvisninger. Klage over en af brovagten/ havneopsynet

truffet beslutning kan efterfølgende forelægges Næstved byråds

havneudvalg. 

Stk. 2. Brovagten/havneopsynet skal under tjenesten bære uniform

eller uniformskasket, der gør hans stilling kendelig.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.
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Opdateret: 17-8-2011
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Knippelsbro

Sidste opdateringer • Tekst: 1-10-2014

Beliggenhed

Københavns Havn (Inderhavnen).

55°40,5'N 12°35,2'E - kort 134

Set fra NE - fotograferet august 2015

Brotype

Dobbeltfløjet klapbro

Gennemsejlingshøjde

5,0 m ved middelvandstand og lukket bro.

Gennemsejlingsbredde

34 m i klapfaget.

Afmærkning

Klapfaget er afmærket med et rødt blink, Fl.R.3s, på hver side af

gennemsejlingsfagets sydlige pille, og med et grønt blink Fl.G.3s, på

hver side af gennemsejlingsfagets nordlige pille. Endvidere er

broklappernes hjørner afmærket med Iso.W.4s, som afmærker det

bedste punkt for passage af den lukkede bro.

Ledeværkerne i hver side af gennemsejlingsfaget er belyst i begge ender.

Se i øvrigt broplan.
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Strøm

Strømmen gennem havnen er højst 1,5-2,0 knob. Strømmen i

havnen følger som regel løbets retning, dog kan N-gående strøm

undertiden sætte temmelig hårdt over mod Stubben og S-gående

strøm ind mod Trekroner. 

Se løbende måling: http://oresund.badevand.dk/

Besejling

Københavns Havn kan anløbes dag og nat. Større skibe

(erhvervsfartøjer og yachter) skal udfylde en Skibsanmeldelse. 

Skibe, som ikke fremdrives ved egen maskinkraft, samt alle skibe

med en største længde på 100 meter eller derover, må kun passere

broerne med tilstrækkelig kraftig bugserhjælp. Havnemyndighederne

kan i særlige tilfælde dispensere fra denne bestemmelse.

Skibe med en største længde på 80 meter eller derover, må kun

passere broerne med lods om bord. 

Ved vindhastigheder på mere end 20 m/s, i Inderhavnen, kan

broerne ikke åbnes for passage.

Se endvidere By og Havns hjemmeside, www.byoghavn.dk for mere info.

Brovagtens beføjelser

Brovagten kan, når sikkerhedshensyn eller andre hensyn kræver

det, nægte skibe eller fartøjer gennemsejling. Brovagten kan

endvidere tilbageholde fritidsfartøjer i op til ½ time og/eller

arrangere fælles gennemsejling for flere fritidsfartøjer på et

nærmere fastsat tidspunkt.

Skibe og fartøjer, som befinder sig i inderhavnen, skal ved

broåbninger rette sig efter brovagtens anvisninger.

Åbningstider

Af hensyn til morgen- og aftenmyldretidstrafikken har Knippelsbro

spærretid i tidsrummene kl. 0630-0900 og kl. 1400-1800 på

hverdage. 

I weekender og på helligdage er der ingen spærretid. 

Mandag-fredag 

(5. juni, 24. dec. og 31. dec. undtaget)

Åbningstid gratis:

Kl. 0530-0630 Broåbning bestilles inden kl. 1400 dagen før passage,

dog senest fredag/sidste hverdag før weekender/helligdage.

Kl. 0900-1400 Broåbning bestilles senest 2 timer før passage.

Kl. 1800-2200 Broåbning bestilles telefonisk samme dag inden kl.

1400 og bekræftes senest 3 timer før passage. Side 2



Åbningstid mod gebyr:

Kl. 2200-0530 Broåbning bestilles telefonisk inden kl. 1400 dagen

før den ønskede natlige passage (dog senest sidste hverdag før

helligdage) og bekræftes senest 3 timer før passage. 

Lørdage samt søn- og helligdage 

(5. juni, 24. dec. og 31. dec. undtaget)

Åbningstid gratis: Kl. 0530-2200. Åbningstid mod gebyr: Kl. 2200-0530.

Broåbning bestilles telefonisk inden kl. 1400 sidste hverdag før den

ønskede natlige passage og bekræftes senest 3 timer før passage.  

Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag har åbningstider

som søn- og helligdage, men gratis åbninger sker kun frem til kl. 1600.

De til enhver tid gældende regler for brobetjening af Knippelsbro

findes på kommunens hjemmeside under overskriften 'Sådan får du

åbnet en bro', jf. følgende link:

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/forvaltninger/teknik-og-miljoeforvaltning/organisation/byens-fysik/nye-anlaegsprojekter/udvikling-af-anlaegsprogrammer/broer

På tidspunkter hvor broen åbnes mod et gebyr opkræves 1.250 kr.

pr. åbning. Gebyret er momsfrit. Der opkræves kun ét gebyr pr.

rekvireret åbning - uanset antallet af gennemsejlende både. 

Faktura vedr. broåbningsgebyr stiles til den person, der rekvirerer

broåbningen. 

For at sikre betaling kan brovagten forlange, at rekvirenten oplyser

og dokumenterer sit CPR-nummer. Rekvireres broåbning af

udenlandske gæstesejlere, kan gebyr forlanges erlagt på stedet.

Åbningstiderne er endvidere tilgængelige på danskehavnelods.dk.

Ændringer hertil annonceres i Efterretninger for Søfarende.

Kabler

Kabler NE og SW for broen, se kort 134.

Kommunikation

For bestilling af broåbning kontakt:

By og Havn I/S

Nordre Toldbod 7

1013 København K

Telefon 33 76 98 00

Brovagten kaldes på VHF kanal 12 eller mobiltelefon (nummer

oplyses ved bestilling) ca. 10 min. før passage forventes at finde sted

Signaler fra bro

Når et skib har aftalt broåbning bliver følgende signal afgivet såvel

om dagen som om natten: 
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1. 1 fast rødt lys betyder, at der er gennemsejling forbudt, også

for fartøjer, som kan passere den lukkede bro.

2. Stadig blinken fra 2 røde lys der betyder, at nordfra kommende

skib er observeret og kan forvente signal for gennemsejling (signal

angivet i pkt. 3).

3. 2 faste røde lys betyder, at nordfra kommende skib kan passere,

mens skibe fra syd skal stoppe.

4. Stadig blinken fra 3 røde lys betyder, at sydfra kommende skib

er observeret, og kan forvente signal for gennemsejling (signal

angivet i pkt. 5).

5. 3 faste røde lys betyder, at et sydfra kommende skib kan

passere, mens skibe fra nord skal stoppe.

6. 2 faste røde lys og 3 faste røde lys samtidig betyder, at broen

holdes åben for såvel nordfra som sydfra kommende skibe, som kan

passere på eget ansvar.

7. 2 faste røde lys og samtidig stadig blinken fra 3 røde lys

betyder, at et nordfra kommende skib kan passere, mens et sydfra

kommende skib skal vente, men kan passere inden for samme

broåbning, når det nordfra kommende har passeret broen. Passage

sydfra må dog først finde sted, når signal angivet i pkt. 5 vises.

8. 3 faste røde lys og samtidig stadig blinken fra 2 røde lys

betyder, at et sydfra kommende skib kan passere, mens et nordfra

kommende skib skal vente, men kan passere inden for samme

broåbning, når det sydfra kommende skib har passeret broen.

Passage nordfra må dog først finde sted, når signal angivet i pkt. 3 vises.

Når signal for passage er givet, men uforudsete omstændigheder

forhindrer broens åbning, vil der, foruden eller i stedet for det i

punkt 1 nævnte stopsignal, blive givet et kraftigt lydsignal: En tone.

Den omstændighed, at signal for bropassage er vist, fritager ikke

skibets fører eller besætning for at udvise sædvanlig agtpågivenhed

for at undgå kollision med broen eller andre skibe.

Når der er givet brosignaler, skal andre skibe, der befinder sig i

nærheden af broen, manøvrere således, at de ikke kommer i vejen

for skibe, der skal passere broen. Skibe, der kan passere broen

uden broåbning, skal manøvrere således, at de ikke kommer i vejen

for skibe, for hvilke der er givet gennemsejlingssignal.
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Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser

Fortøjning ved broen eller dennes beskyttelsesværker er forbudt.

Ligeledes er det forbudt at bestige broen, samt at anvende

bådshager mod denne.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.

Oplysning om ejerforhold samt ansvarlige for broens operationelle forhold

Knippelsbro er ejet af Københavns Kommune.

Ansvarlig for broens drift- og vedligehold samt broåbninger: 

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik 

Islands Brygge 37

2300 København S

Telefon 40 49 41 46 

Bemærkninger

Ovenstående broreglement er behandlet af Søfartsstyrelsen i

henholdt til § 6, nr. 5, i lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar

2014 om sikkerhed til søs, og træder i kraft den 1. marts 2014.

Broreglementet kan findes på danskehavnelods.dk.

Broreglementet kan desuden rekvireres ved henvendelse til:

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik 

Islands Brygge 37

2300 København S

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/forvaltninger/teknik-og-miljoeforvaltning/organisation/byens-fysik/nye-anlaegsprojekter/udvikling-af-anlaegsprogrammer/broer
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Opdateret: 22-7-2009
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Kong Christian X's Bro

Sidste opdateringer • Tekst: 18-1-2017

Beliggenhed

Fører over Als Sund ud for Sct. Marie Kirke ca. 450 m N for

Sønderborg Slot.

54°54,7'N 9°47,0'E - kort 155

Set fra N - fotograferet 2008

Brotype

Dobbeltfløjet klapbro

Brolængde

170 m

Gennemsejlingshøjde

5 m ved daglig vandstand under klapbroens dragere.

Gennemsejlingsbredde

30 m i klapfaget.

Afmærkning

Se broplan samt Generelle bestemmelser.

Strøm

Strømmen er i reglen svag N-gående, men kan i forbindelse med

vejr og vind være meget hård, indtil 3 knob, og vanskeliggøre

sejladsen gennem broen.
Side 1



Besejling

Vedrørende brosignaler og passage af broen, se Generelle bestemmelser.

Åbningstider

1. november - 31. marts kl. 0630-1545 og 1. april - 31. oktober kl. 0630-2200.

Af hensyn til trafikken på broen er broen dog spærret for

gennemsejling i visse tidsrum - se Generelle bestemmelser under

pkt. 3 Åbningstider.

Enhver gennemsejling skal så vidt muligt aftales med brovagten

inden for normal åbningstid. Forbindelse med brovagten kan

etableres på VHF, kanal 16, eller på tlf.: 74 42 39 39.

På broen findes et digitalt lysdisplay, som viser, hvornår næste

broåbning kan forventes.

Kabler

N og S for broen findes kabelfelter, der er afmærket med

kabelbåker og advarselsskilte.

Generelle bestemmelser

Søfartsstyrelsen har godkendt broreglementet i henhold til § 6, nr.

5, i lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010 om sikkerhed til søs;

broreglementet træder i kraft 3. maj 2013.

Broen er omfattet af Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 961 af

7. december 1992 om sejlads gennem visse broer i danske farvande.

Åbningstider

Åbningstiderne er delt ind i en sommersæson og en vintersæson.

Med mindre andet fremgår af bestemmelserne kan skibe

vederlagsfrit forlange gennemsejling alle dage:

I sommersæsonen fra kl. 0630 til 2200 (1. april til 31. oktober)

I vintersæsonen fra kl. 0630 til 1545 (1. november til 31. marts). 

Med undtagelse af følgende tidsrum:

Mandag-fredag: kl. 0630 - kl. 0830 og kl. 1430 - kl. 1600.

Broen er spærret 8 minutter 2 gange i timen mandag-fredag i

tidsrummet kl. 0800 - kl. 1800 samt lørdag i tidsrummet kl. 0800 -

kl. 1400 i forbindelse med busafgange fra rutebilstationen.

Broen er endvidere spærret de sidste 15 minutter før hvert

persontogs afgang fra Sønderborg jernbanestation, samt når

hensynet til togdriften nødvendiggør det.

Brovagten er berettiget til, når hensynet til landevejstrafikken

kræver det, at tilbageholde fritidsfartøjer i indtil 1 time.

Fritidsfartøjer, der ikke drives ved egen motor eller bugseres, kan

kun kræve broen åbnet fra kl. 1000 til 1100 og kl. 1800 til 1900. I Side 2



vinterperioden er broåbningen i sidstnævnte periode fritaget for

afgift, såfremt der er truffet aftale med brovagten herom inden for

normal åbningstid.

Skibe, der kan passere den lukkede bro, eksempelvis ved at lægge

masten ned, kan ikke forlange broen åbnet.

På broen findes et digitalt lysdisplay, som viser, hvornår næste

broåbning kan forventes.

Uden for de nævnte tidsrum kan erhvervsfartøjer forlange broen

åbnet for vederlagsfri gennemsejling, såfremt der inden for normal

åbningstid er truffet aftale med brovagten herom.

Uden for de nævnte tidsrum kan fritidsfartøjer mod erlæggelse af en

afgift, forlange broen åbnet for gennemsejling, såfremt der inden

for normal åbningstid er truffet aftale med brovagten herom.

Afgiften fastsættes af Sønderborg Kommune og godkendes af Søfartsstyrelsen.

Den til enhver tid gældende afgift kan findes på: http://sonderborgkommune.dk/borger/takster

Enhver gennemsejling skal så vidt mulig aftales med brovagten

inden for normal åbningstid.

Kontaktoplysninger i forbindelse med ønske om åbning

Forbindelse med brovagten kan etableres på VHF, kanal 16, eller på

tlf.: 74 42 39 39.

Procedure for åbning

Skibe, der ønsker at passere broen, skal tilkendegive dette ved i en

afstand fra broen af mindst 0,5 sømil, eller så snart broen er inden

for synsvidde, at afgive følgende signal:

1) Om dagen:

Det internationale signalflag N (eller i mangel heraf nationalflaget)

hejst på halv fortop og en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.

2) Om natten:

Et hvidt lys for boven og en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.

Kommunikationsmetode mellem passerende skib og brooperatør / vagt

VHF, kanal 16, eller på tlf.: 74 42 39 39.

Gennemsejlingssignaler

Når et skib eller fartøj viser eller har givet signal for at tilkendegive, 

at broen ønskes åbnet, vil der, fra den på broens østre klappille 

anbragte signalmast, blive afgivet følgende svarsignal såvel om 

dagen som om natten:
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1) 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt.

2) 2 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et 

skib kommende fra N. Passage må ikke finde sted, før signalet 

under punkt 3 afgives.

3) 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra N kan 

passere broen.

4) 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et 

skib kommende fra S. Passage må ikke finde sted, før signalet 

under punkt 5 afgives.

 5) 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra S kan 

 passere broen.

 6) 2 røde, faste lys og 3 røde, faste lys samtidig, der betyder, at 

fritidsfartøjer kommende såvel fra N som fra S kan passere broen

samtidig på eget ansvar.

Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal 

tilkendegive, at broen trods det afgivne signal for gennemsejling 

ikke kan åbnes. Hvis forholdene tillader det, vil signalet for 

gennemsejling også blive slukket.

Indtil gennemsejlingssignalet modtages, skal skibet holde sig i en 

afstand af mindst 100 m fra broen, således at risiko for påsejling 

ikke opstår.

Med undtagelse af de tilfælde, hvor det i ovenstående punkt 6, 

omhandlede signal vises, må broåbningen kun passeres af et skib 

ad gangen.

Brovagtens/operatørens beføjelser

Brovagten kan nægte skibe gennemsejling, når den efter 

brovagtens skøn vil kunne medføre fare for broens sikkerhed. 

Passage vil normalt blive nægtet når vindstyrken overstiger 20 

m/sek. I tvivlstilfælde kan brovagten forud forhandle med det 

stedlige lodseri.

Såfremt brovagten vurderer at gennemsejling kun bør finde sted 

under iagttagelse af særlige forholdsregler, skal skibets fører 

efterkomme brovagtens anvisninger.

Inden for en afstand af 250 m fra broen skal skibe rette sig efter

de anvisninger, der gives af brovagten for at undgå beskadigelse af broen.

Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det påsejler 

broen eller dennes beskyttelsesværker, skal skibets fører så vidt 

muligt efterkomme de anvisninger, der gives af brovagten for at 

undgå beskadigelse af broen.

Brovagten kan under tjenesten bære uniform eller uniformskasket, 
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der gør dennes stilling kendelig.

Broafmærkning

Gennemsejlingsfaget er om natten afmærket med fyr på pillekanter 

visende 1 rødt blink hvert 3. sekund (FI.R.3s) i bagbords side og 1 

grønt blink hvert 3. sekund (FI.G.3s) i styrbords side af 

gennemsejlingsåbningen. Se broplan.

Generelle og særlige bestemmelser for gennemsejling, herunder 

begrænsninger for skibe der kan passere m.m.

                             

Passageregler

Ethvert skib, der skal passere broen, skal have et anker klar til at 

falde. Der skal endvidere være truffet alle fornødne foranstaltninger 

til at undgå påsejling af broen som følge af ankre, rigning, 

udenbordsfartøjer, davider m.v.

Såfremt flere skibe samtidig vil komme til at passere broen fra 

samme side, skal sejlskibe have fortrinsret for maskindrevne skibe.

Alle lystfartøjer, der er udstyret med motor, skal benytte denne 

under passage af broen.

Inden for en afstand af 250 m på hver side af broen må skibe kun 

gå med den for bevarelse af skibets manøvreevne fornødne fart.

Generelle bestemmelser

Fortøjning ved broen eller dennes beskyttelsesværker er forbudt. 

Ligeledes er det forbudt at bestige broen fra skibe samt at 

anvende bådshager mod denne.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.
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Set fra S - fotograferet 2008

Opdateret: 1-12-2010
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Kong Frederik IX's Bro

Sidste opdateringer • Tekst: 14-12-2016

Beliggenhed

Guldborg Sund, S for Nykøbing Falster Havn.

54°45,5'N 11°51,8'E - kort 163

Set fra N - fotograferet juli 2006

Brotype

Enkeltfløjet klapbro

Brolængde

295 m

Gennemsejlingshøjde

4 m under klappen ved daglig vande, når broen er i lukket stilling.

3,6 m under de faste brofag.

Gennemsejlingsbredde

20 m i klapfaget.

Afmærkning

Se broplan samt Generelle bestemmelser.

Strøm

Strømmen i sundet skifter med roligt vejr regelmæssigt og løber da

med en fart af 1-2  knob; med uroligt vejr og især med SE-lig

kuling, der nylig har sat ind, kan den i flere dage  være N-gående

og kan da i enkelte af de smalle løb nå en fart på 4 knob.
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Forskellen mellem  højvande og lavvande er ca. 0,6 m.

Besejling

Vedrørende brosignaler og passage af broen, se Generelle bestemmelser.

Åbningstider

Skibe og fartøjer kan vederlagsfrit forlange gennemsejling i perioderne:

1) 1/4-31/5 0700 - 1900

1/6-31/8 0700 - 2000

1/9-30/9 0700 - 1900

1/10-31/10 0800 - 1800

2) I perioden 1/11-31/3 kan skibe vederlagsfrit forlange

gennemsejling fra mandag til fredag i tidsrummet 0800 - 1600. Der

kan endvidere forlanges vederlagsfri gennemsejling om lørdagen i

tiden kl. 0800 - 1600, såfremt der er bestilt åbning hos

bropersonalet senest om fredagen inden kl. 1500 (telefon nr.: 54

82 31 70).

3) Fra den 24/12-26/12 samt 31/12-1/1 er broen ikke betjent.

Ønskes vederlagsfri gennemsejling jævnfør anførte periode, skal

dette bestilles hos enten bropersonalet eller Fjernstyringscentralen

(FC, telefon nr. 54 85 39 09) henholdsvis senest den 23/12 eller

30/12 inden kl. 1500.

Se i øvrigt Generelle bestemmelser.

På broen findes et digitalt lysdisplay, som viser, hvornår næste

broåbning kan forventes.

Kabler

På begge sider af Kong Frederik IX's Bro findes undersøiske kabler.

Generelle bestemmelser

Bestemmelser for gennemsejling af Kong Frederik lX's bro.

I medfør af lov nr. 903 af 12. juli 2007 om sikkerhed til søs, § 6, nr.

5 jf. § 28, nr. 3, samt under henvisning til Søfartsstyrelsens

bekendtgørelse nr. 961 af 7. december 1992 om sejlads gennem

visse broer i danske farvande, Brobeskrivelse § 3, stk. 1, har

Søfartsstyrelsen fastsat følgende særlige bestemmelser, der træder

i kraft den 27. oktober 2000, for sejlads gennem Kong Frederik Ixs Bro.

1. Broens fri gennemsejlingshøjde og - bredde

1.1. Broen, der fører over Guldborgsund syd for Nykøbing F. Havn,

er en fast bro med en enkeltfløjet klap med en fri

gennemsejlingsbredde på 20 m. Ved brooplukning løftes klappens

vestende. Mellem Falster og klapfaget findes 5 faste brofag og

mellem klapfaget og Lolland 8 faste fag. På hver side af

gennemsejlingsåbningen er der på begge sider af broen to duc

d'alber - dog er der på den SW-ligste side kun én duc d'albe.

1.2. Den fri højde under klappen, når denne er i lukket stilling, er Side 2



ved daglig vandstand 4 m. Den fri højde ved daglig vandstand

under de faste bro fag er 3,6 m.

2. Placering af kabler i broens nærhed

2.1. I broens nærhed er der på begge sider nedlagt kabler i havbunden.

3. Åbningstider

3.1. Skibe og fartøjer kan vederlagsfrit forlange gennemsejling i perioderne:

1) 1/4-31/5 0700 - 1900

1/6-31/8 0700 - 2000

1/9-30/9 0700 - 1900

1/10-31/10 0800 - 1800

2) I perioden 1/11-31/3 kan skibe vederlagsfrit forlange

gennemsejling fra mandag til fredag i tidsrummet 0800 - 1600. Der

kan endvidere forlanges vederlagsfri gennemsejling om lørdagen i

tiden kl. 0800 - 1600, såfremt der er bestilt åbning hos

bropersonalet senest om fredagen inden kl. 1500 (telefon nr.: 54

82 31 70).

3) Fra den 24/12-26/12 samt 31/12-1/1 er broen ikke betjent.

Ønskes vederlagsfri gennemsejling jævnfør anførte periode, skal

dette bestilles hos enten bropersonalet eller Fjernstyringscentralen

(FC, telefon nr. 54 85 39 09) henholdsvis senest den 23/12 eller

30/12 inden kl. 1500.

3.2. Uden for de i afsnit 3.1 nævnte tidsrum skal skibe og fartøjer,

der ønsker gennemsejling, rette henvendelse til

Fjernstyringscentralen (FC) i Nykøbing Falster på telefon 54 85 39

09 mindst 1 time før broen ønskes åbnet. For en sådan broåbning

skal der til Fjernstyringscentralen (FC) i Nykøbing Falster eller

bropersonalet indbetales en afgift fastsat af Banedanmark.

4. Fyrbelysning samt tågesignaler

4.1. Gennemsejlingsåbningen er forsynet med fyr, der på østsiden

viser rødt blink (Fl.R.3s) og på vestsiden grønt blink (Fl.G.3s). På

vestsiden er endvidere anbragt en tågesirene, der i åbningstiden

startes ved henvendelse herom til broen på tlf.: 54 82 31 70. Uden

for åbningstiden henvises til Fjernstyringscentralen (FC) i Nykøbing

Falster, tlf.: 54 85 39 09.

5. Særlige bestemmelser vedrørende gennemsejling 

5.1 Brovagtens beføjelser

5.1.1 Brovagten kan nægte gennemsejling når hensynet til

jernbanetrafikken kræver det, navnlig i de sidste 15 minutter før et

tog ventes. Han kan endvidere nægte gennemsejling, når han

skønner, at det vil medføre alvorlig fare for broens sikkerhed. I

tvivlstilfælde skal han, hvis forholdene tillader det, forud forhandle

med det stedlige lodseri.
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5.1.2. Skibe, der befinder sig inden for en afstand af 250 m fra

broen, skal rette sig efter de af brovagten givne anvisninger,

således at skibes gennemsejling kan ske uden fare for

broanlæggets sikkerhed. 

5.1.3. Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det

påsejler broen eller dennes beskyttelsesværker, skal skibets fører

så vidt muligt efterkomme de anvisninger, der gives af brovagten

for at undgå beskadigelse af broen.

5.1.4. Brovagten bør under tjenesten bære uniform eller

uniformskasket, der gør dennes stilling kendelig.

5.2. Signaler fra skib

5.2.1. Skibe, der ønsker at passere broen, skal tilkendegive dette 

ved i en afstand af mindst 2 sømil fra broen at afgive følgende signal:

1) Om dagen: Det internationale signalflag N - eller i mangel heraf 

nationalflaget - hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone 

med fløjte eller tågehom.                           

2) Om natten: Et hvidt lys for boven samt en lang og en kort tone 

med fløjte eller tågehorn.                           

5.3. Signaler fra bro

5.3.1. Når et skib viser eller har givet signal for at tilkendegive, at 

broen ønskes åbnet, vil der med de på broens signalmaster 

anbragte lanterner blive afgivet følgende svarsignal såvel om dagen

som om natten:

1) 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt.

2) 2 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et 

skib kommende fra nord. Passage må ikke finde sted, før signalet 

under punkt 3) afgives.

3) 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra nord kan 

passere broen.

4) 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et 

skib kommende fra syd. Passage må ikke finde sted, før signalet 

under punkt 5) afgives.

5) 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra syd kan 

passere broen.

5.3.2. Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal 

tilkendegive, at broen trods det afgivne signal for gennemsejling 

ikke kan åbnes. Hvis forholdene tillader det, vil signalet for 

gennemsejling også blive slukket.

5.3.3. Indtil gennemsejlingssignalet modtages, skal skibe holde sig i 
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en afstand af mindst 250 m fra broen.

5.4. Passageregler

5.4.1. Fartøjer, der kan lægge masten, eller som er af en sådan 

højde, at de kan passere under broen, kan ikke forlange denne åbnet.

5.4.2. Broåbningen må kun passeres af k skib ad gangen.

5.4.3. Såfremt der er udsigt til, at flere skibe samtidigt vil komme 

til at passere broen fra samme side, skal sejlskibe have fortrinsret 

for maskindrevne skibe.

5.4.4. Ethvert skib, der skal passere broen, skal have et anker klar  

til at falde. Der skal endvidere være truffet alle fornødne 

foranstaltninger til at undgå påsejling af broen som følge af ankre,  

rigning, udenbordsfartøjer, davider m.v.

5.4.5. Alle fritidsfartøjer, der er udstyret med motor, skal benytte  

denne under passage af broen.

5.4.6. Inden for en afstand af 250 m på hver side af broen må 

skibe kun sejle med den for bevarelse af skibets manøvreevne 

nødvendige fart.

5.5. Generelle bestemmelser.

5.5.1. Fortøjning ved broen eller duc d'alberne er forbudt. Ligeledes 

er det forbudt at bestige broen fra både og fartøjer samt at 

anvende bådshager mod denne.

Overtrædelse af disse bestemmelser kan straffes med bøde.

Opdateret: 2-5-2012
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Kronprins Frederiks Bro

Sidste opdateringer • Tekst: 6-4-2016

Beliggenhed

Roskilde Fjord ca. 1200 m N for Frederikssund Havn.

55°50,6'N 12°02,3'E - kort 117 eller 118

Set fra S - fotograferet 1997

Anmærkning

Indtil videre er afmærkningen af den gravede rende ikke på plads.

Brotype

Dobbeltfløjet klapbro

Brolængde

151 m

Gennemsejlingshøjde

Ved daglig vandstand er den fri højde under broklapperne 3,1 m.

Gennemsejlingsbredde

29,8 m, se dog Generelle bestemmelser.

Afmærkning

Broåbningen er afmærket med fyr på pillekanter visende 1 rødt blink

hvert 3. sekund (Fl.R.3s) på hver side af broen på den E-lige Side 1



gennemsejlingspille og med 1 grønt blink hvert 3. sekund (Fl..G.3s)

på hver side af broen på den W-lige gennemsejlingspille. Broen er

belyst om natten.

Besejling

Vedrørende brosignaler og passage af broen, se Generelle bestemmelser.

Åbningstider

Mandag til fredag fra kl. 0900 til ½ time efter solnedgang. Lørdage,

søndage og helligdage kan skibe vederlagsfrit forlange

gennemsejling fra ½ time før solopgang, dog tidligst kl. 0630, til ½

time efter solnedgang.

Erhvervsfartøjer kan inden for broens normale åbningstid forlange

broen åbnet. Undtagelser i visse tidsrum, se Generelle bestemmelser.

Fritidsfartøjer kan inden for broens normale åbningstid forlange

broen åbnet hver halve og hele time. Undtagelser i visse tidsrum,

se Generelle bestemmelser.

Uden for normal åbningstid kan erhvervsfartøjer forlange broen

åbnet for gennemsejling, dog inden kl. 0600, såfremt der inden for

normal åbningstid, og minimum 24 timer i forvejen, er truffet aftale

med brovagten herom. Forbindelse med brovagten kan etableres på

VHF kanal 9 og 16, eller på telefon 47 31 01 47.

Kabler

Ca. 50 m N for og ca. 100 m S for Kronprins Frederiks Bro og

parallelt med denne er udlagt et kabel. Kabelskilte ved S-ligste

kabel. Tæt S for broen er udlagt et kabel, der på begge sider af

klappillerne er afmærket med advarselstavler, som er påmalet

Neddykket kabel. Ca. 10 m N for resterne af den tidligere

jernbanebro er udlagt et kabel. Ca. 30 m S for resterne af den 

tidligere jernbanebro og parallelt med den tidligere brolinie er udlagt

et undervandskabel mellem de to dæmninger. Kablets 

landingspladser er angivet ved en opsat tavle, på hvilket ordet

Kabel er påmalet med hvidt på rød bund.

Generelle bestemmelser

Bestemmelser for gennemsejling af Kronprins Frederiks Bro.

I medfør af lov om skibsfartens betryggelse, §5, stk. 4 og §6, stk.

3, samt under henvisning til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr.

961 af 7. december 1992 om sejlads gennem visse broer i danske

farvande, Brobeskrivelse §3, stk. 1, har Søfartsstyrelsen fastsat

følgende særlige bestemmelser, der træder i kraft den 15. juni

1998, for gennemsejling af Kronprins Frederiks Bro.

1. Broens fri gennemsejlingshøjde og -bredde

1.1 Broen, der fører over Roskilde Fjord ca. 1200 m nord for Side 2



Frederikssund Havn, er en dobbeltfløjet klapbro med en fri

gennemsejlingsbredde på 29,8 m op til en højde af 9,15 m over

daglig vande. Herfra aftager gennemsejlingsbredden lineært opad.

Ved broklappernes top - i en højde af 20,7 m over daglig vande -

er gennemsejlingsbredden reduceret til 21,6 m. Broen hviler på 3

piller og har et bevægeligt parti mellem de to østligste bropiller. Ved

daglig vandstand er den fri højde under broklapperne 3,1 m.

1.2 Den frie højde under de faste brofag er aftagende fra 3,1 m ind

mod land på begge sider af broen ved daglig vande.

2. Placering af kabler i broens nærhed

2.1 I broens nærhed er der på begge sider nedlagt kabler i havbunden.

3. Åbningstider

3.1. Med mindre andet fremgår af bestemmelserne, kan skibe

vederlagsfrit forlange gennemsejling mandag til fredag fra kl. 0900

til ½ time efter solnedgang. Lørdage, søndage og helligdage kan

skibe vederlagsfrit forlange gennemsejling fra ½ time før solopgang,

dog tidligst kl. 0630, til ½ time efter solnedgang.

3.1.1 Erhvervsfartøjer kan inden for broens normale åbningstid

forlange broen åbnet med undtagelse af følgende tidsrum:

Mandag - torsdag:

Kl. 1335 - 1430

Kl. 1435 - 1730

Kl. 1735 - 1830

Fredag:

Kl. 1335 - 1630

Kl. 1635 - 1830

Lørdag, søndag og helligdage:

Kl. 1005 - kl. 1400 (kun åbning på minuttal 00).

3.1.2 Fritidsfartøjer kan inden for broens normale åbningstid

forlange broen åbnet hver hele og halve time med undtagelse af

følgende tidspunkter:

Mandag - torsdag:

Kl. 1335 - 1430

Kl. 1435 - 1730

Kl. 1735 - 1830

Fredag:

Kl. 1335 - 1630

Kl. 1635 - 1830
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Lørdag, søndag og helligdage:

Kl. 1005 - kl. 1400 (kun åbning på minuttal 00).

3.1.3 Brovagten er berettiget til, når hensynet til

landevejstrafikken kræver det, at tilbageholde fritidsfartøjer i indtil

30 minutter, eller indtil broen åbnes for anden gennemsejling.

3.1.4 Brovagten kan åbne broen for gennemsejling, såfremt det af

sejladssikkerhedsmæssige årsager skønnes nødvendigt.

3.1.5 Skibe, der kan passere den lukkede bro, eksempelvis ved at

lægge masten ned, kan ikke forlange broen åbnet.

3.2 Erhvervsfartøjer kan alle ugens dage udenfor for de i afsnit 3.1

nævnte tidsrum forlange broen åbnet for gennemsejling, dog inden

kl. 0600, såfremt der inden for normal åbningstid, og minimum 24

timer i forvejen, er truffet aftale med brovagten herom. Forbindelse

med brovagten kan etableres på VHF, kanal 9 og 16, eller på

telefon 47 31 01 47.    

4. Fyrbelysning samt tågesignaler

4.1 Broåbningen er afmærket med fyr på pillekanter visende 1 rødt 

blink hvert 3. sekund (FI.R.3s) på hver side af broen på den østlige 

gennemsejlingspille og med 1 grønt blink hvert 3. sekund (FI.G.3s) 

på hver side af broen på den vestlige gennemsejlingspille.

4.2 Broen er belyst om natten.

5. Særlige bestemmelser vedrørende gennemsejling 

5.1 Brovagtens beføjelser

5.1.1 Skibe, der befinder sig inden for en afstand af 200 m fra 

broen, skal rette sig efter de af brovagten givne anvisninger, 

således at skibes gennemsejling kan ske uden fare for 

broaniæggets sikkerhed.

5.1.2 I ganske særlige tilfælde kan brovagten efter forhandling med 

det stedlige lodseri gøre tilladelse til gennemsejling betinget af 

fornøden bugserassistance og/eller udlægning af fendere.

5.1.3 Kommer et skib I drift, således at der er fare for, at det 

påsejler broen eller dennes beskyttelsesværker, skal skibets fører 

så vidt muligt efterkomme de anvisninger, der gives af brovagten 

for at undgå beskadigelse af broen.

5.1.4 Brovagten skal under tjenesten bære uniform eller 

uniformskasket, der gør dennes stilling kendelig.
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5.2 Signaler fra skib

5.2.1 Skibe, der ønsker at passere broen, skal tilkendegive dette

ved i en afstand af mindst 1/2 sømil fra broen at afgive følgende signal:

1) Om dagen. Det internationale signalflag N - eller i mangel heraf 

nationalflaget - hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone

med fløjte eller tågehorn.

2) Om natten: Et hvidt lys for boven samt en lang og en kort tone

med fløjte eller tågehorn.

3) Alternativt kan brovagten kontaktes over VHF, kanal 16, eller på 

telefon 47 31 01 47.

5.3 Signaler fra bro

5.3.1 Når et skib viser eller har givet signal for at tilkendegive, at 

broen ønskes åbnet, vil der fra broens signalmast, der er placeret

på broens vestlige pille, blive afgivet følgende svarsignal såvel om 

dagen som om natten:

1) 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt.

2) 2 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et 

skib kommende fra nord. Passage må ikke finde sted, før signalet 

under punkt 3 afgives.

3) 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra nord kan 

passere broen.

4) 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et 

skib kommende fra syd. Passage må ikke finde sted, før signalet 

under punkt 5 afgives.

5) 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra syd kan 

passere broen.

6) 2 røde, faste lys og 3 røde, faste lys samtidig, der betyder, at 

fritidsfartøjer kommende såvel fra nord som fra syd kan passere 

broen samtidig på eget ansvar.

5.3.2 Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal - en 

lang tone - tilkendegive, at broen trods det afgivne signal for 

gennemsejling ikke kan åbnes. Hvis forholdene tillader det, vil 

signalet for gennemsejling også blive slukket.

5.3.3 Indtil gennemsejlingssignalet modtages, skal skibe holde sig i 

en afstand af mindst 100 m fra broen, således at risiko for påsejling 

af broen ikke opstår.

5.4 Passageregler

5.4.1 Broåbningen må kun passeres af et skib ad gangen. 

Fritidsfartøjer kan efter brovagtens skøn passere broen fra begge 

sider samtidig.
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5.4.2 Ethvert skib, der skal passere broen, skal have et anker klar 

til at falde. Der skal endvidere være truffet alle fornødne 

foranstaltninger til at undgå påsejling af broen som følge af ankre, 

rigning, udenbordsfartøjer, davider m.v.

5.4.3 Alle fritidsfartøjer, der er udstyret med motor, skal benytte 

denne under passage af broen.

5.4.4 Inden for en afstand af 100 m på hver side af broen må skibe 

kun sejle med den for bevarelse af skibets manøvreevne 

nødvendige fart.

5.5 Generelle bestemmelser

5.5.1 Nord for broen er etableret et fortøjningsarrangement - 

bestående af en række pæle forbundet med hinanden - beregnet til

ventende fritidsfartøjer.

5.5.2 Syd for broen er placeret en fortøjningsbøje beregnet til 

ventende fritidsfartøjer.

5.5.3 Fortøjning ved broen eller dennes beskyttelsesværker er 

forbudt. Ligeledes er det forbudt at bestige broen fra skibe samt at

anvende bådshager mod denne.

5.5.4 Inden for en afstand af 200 m fra broen må der kun ankres, 

når det er bydende nødvendigt, f.eks. for at afværge påsejling af 

broen. Ved opankring uden for dette område skal det påses, at 

skibet ikke kommer til at ligge ud for gennemsejlingsåbningen eller 

således, at det under svajning vil kunne blive til hinder for 

passagen gennem broen.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.
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Set fra N - fotograferet 1997
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Langebro

Sidste opdateringer • Tekst: 9-4-2014

Beliggenhed

Københavns Havn

55°40,2'N 12°34,7'E - kort 134

Set fra SW - fotograferet august 2015

Brotype

Dobbeltfløjet klapbro

Gennemsejlingshøjde

7 m ved middelvandstand og lukket bro.

Gennemsejlingsbredde

35 m i klapfaget.

Afmærkning

Klapfaget er afmærket med et rødt blink, Fl.R.3s, på hver side af

gennemsejlingsfagets sydlige pille, og med et grønt blink Fl.G.3s, på

hver side af gennemsejlingsfagets nordlige pille. Endvidere er

broklappernes hjørner afmærket med Iso.W.4s, som afmærker det

bedste punkt for passage af den lukkede bro.

Ledeværkerne i hver side af gennemsejlingsfaget er belyst i begge ender.

Se i øvrigt broplan.

Strøm

Strømmen gennem havnen er højst 1,5-2,0 knob. Strømmen i

havnen følger som regel løbets retning, dog kan N-gående strøm

undertiden sætte temmelig hårdt over mod Stubben og S-gående Side 1



strøm ind mod Trekroner. 

Se løbende måling: http://oresund.badevand.dk/

Besejling

Københavns Havn kan anløbes dag og nat. Større skibe

(erhvervsfartøjer og yachter) skal udfylde en Skibsanmeldelse. 

Skibe, som ikke fremdrives ved egen maskinkraft, samt alle skibe

med en største længde på 100 meter eller derover, må kun passere

broerne med tilstrækkelig kraftig bugserhjælp. Havnemyndighederne

kan i særlige tilfælde dispensere fra denne bestemmelse.

Skibe med en største længde på 80 meter eller derover, må kun

passere broerne med lods om bord. 

Ved vindhastigheder på mere end 20 m/s, i Inderhavnen, kan

broerne ikke åbnes for passage.

Se endvidere By og Havns hjemmeside, www.byoghavn.dk for mere info.

Brovagtens beføjelser

Brovagten kan, når sikkerhedshensyn eller andre hensyn kræver

det, nægte skibe eller fartøjer gennemsejling. Brovagten kan

endvidere tilbageholde fritidsfartøjer i op til ½ time og/eller

arrangere fælles gennemsejling for flere fritidsfartøjer på et

nærmere fastsat tidspunkt.

Skibe og fartøjer, som befinder sig i inderhavnen, skal ved

broåbninger rette sig efter brovagtens anvisninger.

Åbningstider

Af hensyn til morgen- og aftenmyldretidstrafikken har Langebro

spærretid i tidsrummene kl. 0630-0900 og kl. 1400-1800 på

hverdage. 

I weekender og på helligdage er der ingen spærretid. 

Mandag-fredag 

(5. juni, 24. dec. og 31. dec. undtaget)

Åbningstid gratis:

Kl. 0530-0630 Broåbning bestilles inden kl. 1400 dagen før passage,

dog senest fredag/sidste hverdag før weekender/helligdage.

Kl. 0900-1400 Broåbning bestilles senest 2 timer før passage.

Kl. 1800-2200 Broåbning bestilles telefonisk samme dag inden kl.

1400 og bekræftes senest 3 timer før passage.

Åbningstid mod gebyr:

Kl. 2200-0530 Broåbning bestilles telefonisk inden kl. 1400 dagen

før den ønskede natlige passage (dog senest sidste hverdag før Side 2



helligdage) og bekræftes senest 3 timer før passage. 

Lørdage samt søn- og helligdage 

(5. juni, 24. dec. og 31. dec. undtaget)

Åbningstid gratis: Kl. 0530-2200. Åbningstid mod gebyr: Kl. 2200-0530.

Broåbning bestilles telefonisk inden kl. 1400 sidste hverdag før den

ønskede natlige passage og bekræftes senest 3 timer før passage.  

Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag har åbningstider

som søn- og helligdage, men gratis åbninger sker kun frem til kl. 1600.

De til enhver tid gældende regler for brobetjening af Langebro

findes på kommunens hjemmeside under overskriften 'Sådan får du

åbnet en bro', jf. følgende link: 

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/forvaltninger/teknik-og-miljoeforvaltning/organisation/byens-fysik/nye-anlaegsprojekter/udvikling-af-anlaegsprogrammer/broer

På tidspunkter hvor broen åbnes mod et gebyr opkræves 1.250 kr.

pr. åbning. Gebyret er momsfrit. Der opkræves kun ét gebyr pr.

rekvireret åbning - uanset antallet af gennemsejlende både. 

Faktura vedr. broåbningsgebyr stiles til den person, der rekvirerer

broåbningen. 

For at sikre betaling kan brovagten forlange, at rekvirenten oplyser

og dokumenterer sit CPR-nummer. Rekvireres broåbning af

udenlandske gæstesejlere, kan gebyr forlanges erlagt på stedet.

Åbningstiderne er endvidere tilgængelige på danskehavnelods.dk.

Ændringer hertil annonceres i Efterretninger for Søfarende.

Kabler

Kabler NE og SW for broen, se kort 134.

Kommunikation

For bestilling af broåbning kontakt:

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik 

Islands Brygge 37

2300 København S

Telefon 40 49 41 46

Brovagten kaldes på VHF kanal 12 eller mobiltelefon (nummer

oplyses ved bestilling) ca. 10 min. før passage forventes at finde sted.

Signaler fra bro

Når et skib har aftalt broåbning bliver følgende signal afgivet såvel

om dagen som om natten: 

1. 1 fast rødt lys betyder, at der er gennemsejling forbudt, også Side 3



for fartøjer, som kan passere den lukkede bro.

2. Stadig blinken fra 2 røde lys der betyder, at nordfra kommende

skib er observeret og kan forvente signal for gennemsejling (signal

angivet i pkt. 3).

3. 2 faste røde lys betyder, at nordfra kommende skib kan passere,

mens skibe fra syd skal stoppe.

4. Stadig blinken fra 3 røde lys betyder, at sydfra kommende skib

er observeret, og kan forvente signal for gennemsejling (signal

angivet i pkt. 5).

5. 3 faste røde lys betyder, at et sydfra kommende skib kan

passere, mens skibe fra nord skal stoppe.

6. 2 faste røde lys og 3 faste røde lys samtidig betyder, at broen

holdes åben for såvel nordfra som sydfra kommende skibe, som kan

passere på eget ansvar.

7. 2 faste røde lys og samtidig stadig blinken fra 3 røde lys

betyder, at et nordfra kommende skib kan passere, mens et sydfra

kommende skib skal vente, men kan passere inden for samme

broåbning, når det nordfra kommende har passeret broen. Passage

sydfra må dog først finde sted, når signal angivet i pkt. 5 vises.

8. 3 faste røde lys og samtidig stadig blinken fra 2 røde lys

betyder, at et sydfra kommende skib kan passere, mens et nordfra

kommende skib skal vente, men kan passere inden for samme

broåbning, når det sydfra kommende skib har passeret broen.

Passage nordfra må dog først finde sted, når signal angivet i pkt. 3 vises.

Når signal for passage er givet, men uforudsete omstændigheder

forhindrer broens åbning, vil der, foruden eller i stedet for det i

punkt 1 nævnte stopsignal, blive givet et kraftigt lydsignal: En tone.

Den omstændighed, at signal for bropassage er vist, fritager ikke

skibets fører eller besætning for at udvise sædvanlig agtpågivenhed

for at undgå kollision med broen eller andre skibe.

Når der er givet brosignaler, skal andre skibe, der befinder sig i

nærheden af broen, manøvrere således, at de ikke kommer i vejen

for skibe, der skal passere broen. Skibe, der kan passere broen

uden broåbning, skal manøvrere således, at de ikke kommer i vejen

for skibe, for hvilke der er givet gennemsejlingssignal.

Generelle bestemmelser

Fortøjning ved broen eller dennes beskyttelsesværker er forbudt.

Ligeledes er det forbudt at bestige broen, samt at anvende
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bådshager mod denne.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.

Oplysning om ejerforhold samt ansvarlige for broens operationelle forhold

Langebro er ejet af Københavns Kommune.

Ansvarlig for broens drift- og vedligehold samt broåbninger: 

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik 

Islands Brygge 37

2300 København S

Telefon 40 49 41 46 

Bemærkninger

Ovenstående broreglement er behandlet af Søfartsstyrelsen i

henholdt til § 6, nr. 5, i lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar

2014 om sikkerhed til søs, og træder i kraft den 1. marts 2014.

Broreglementet kan findes på danskehavnelods.dk.

Broreglementet kan desuden rekvireres ved henvendelse til:

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik 

Islands Brygge 37

2300 København S

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/forvaltninger/teknik-og-miljoeforvaltning/organisation/byens-fysik/nye-anlaegsprojekter/udvikling-af-anlaegsprogrammer/broer

Opdateret: 22-7-2009
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Langelandsbroen

Sidste opdateringer • Tekst: 13-11-2013

Beliggenhed

Rudkøbing Løb, Siø til Langeland N for Rudkøbing.

54°56,9'N 10°42,5'E - kort 172

Set fra N - fotograferet 1997

Gennemsejlingshøjde

I gennemsejlingsfaget (mellem bropille 11 og 12, regnet fra Siø) er

den frie gennemsejlingshøjde 26 m.

Gennemsejlingsbredde

80 m.

Afmærkning

Se broplan.

Rudkøbing Havn båke- og fyrlinie leder gennem gennemsejlingsfaget.

Strøm

Strømmen i Rudkøbing Løb skifter med roligt vejr regelmæssigt hver

6. time; men ved uroligt vejr kan den i flere dage løbe samme vej.

Forskellen mellem højvande og  lavvande er ca. 0,3 m. Under rolige

forhold er strømmens fart ca. 2 knob, men under urolige forhold kan

den nå op til 4-5 knob. NW-lige vinde giver S-gående strøm, og

NE-lige vinde giver N-gående strøm.
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Kabler

Mellem Siø SE-pynt og kysten N for Rudkøbing findes et kabelfelt;

kabelbåker med kabelfyr på begge kyster N for broen, og

kabelbåker S for broen.

Set fra S - fotograferet 1997

Opdateret: 22-7-2009
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Lillebæltsbro, E-lige

Sidste opdateringer • Tekst: 7-10-2015

Beliggenhed

Mellem Lyngs Odde på Jylland-siden, og Stavrby Skov på Fyn-siden.

55°31,1'N 9°45,0'E - kort 158

Set fra S - fotograferet 1997

Gennemsejlingshøjde

44 m ved middelvandstand i gennemsejlingen.

Afmærkning

Se broplan.

Strib Fyr - den hvide vinkel - leder gennem gennemsejlingsfaget.

Kabler

N og S for broen findes gasledninger afmærket med kabelbåker med

kabelfyr på begge kyster. S for broen er endvidere udlagt et

telekabel fra Lyngsodde til E for Middelfart.
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Set fra N - fotograferet 1997

Opdateret: 30-3-2011
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Lillebæltsbro, W-lige

Sidste opdateringer • Tekst: 9-11-2016

Beliggenhed

Mellem Snoghøj på Jylland-siden og Kongebroen på Fyn-siden.

55°31,1'N 9°42,6'E - kort 158

Set fra E - fotograferet 1997

Gennemsejlingshøjde

33 m ved middelvandstand. En arbejdsplatform er etableret tæt op

ad pille 4´s S-side. Platformen rager ca. 16 m ud fra pillen og

formindsker gennemsejlingshøjden med 2,5 m.

Gennemsejlingsbredde

210 m i det midterste gennemsejlingsfag.

Afmærkning

Se broplan.

Strøm

Opmærksomheden henledes på, at strømmen undertiden skærer

meget hårdt  indtil ca. 3 streger ind mod bropillernes længdeakse

henholdsvis fra en SE-lig retning, når  strømmen i Lillebælt er

S-gående, og fra en NW-lig retning, når strømmen i Lillebælt er N-gående.
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Besejling

Vedrørende passage af broen, se Generelle bestemmelser.

Kabler

Kabelfelt findes fra broen indtil 750 m E for broen. Kabelbåker ved

Kongebro Lystbådehavn.

Generelle bestemmelser

§ 1. Den W-lige Lillebæltsbro, der er beliggende i retning ca.

NNE-SSW mellem  Snoghøj på Jylland-siden og Kongebroen på

Fyn-siden, er en højbro hvilende på 4 piller, der  betegnes ved

numrene 1, 2, 3 og 4 regnet fra Fyn-siden.

Stk. 2. Den fri gennemsejlingshøjde ved middelvandstand er 33 m.

Gennemsejlingsbredden i det midterste gennemsejlingsfag er 210 m.

Stk. 3. Vedrørende fyrbelysning henvises til søkort og fyrliste.

§ 2. Gennemsejlingen mellem bropillerne 1 og 2 må kun benyttes af

skibe, der er E-gående, og gennemsejlingen mellem bropillerne 3 og

4 må kun benyttes af skibe, der er W-gående.

§ 3. Skibe, der har passeret broen, skal give skibe, der skal til at

passere denne, rigelig  plads til at rette kursen ind mod gennemsejlingen.

Stk. 2. Inden for en afstand af 500 m fra broen er al sejlads på

tværs af farvandet forbudt.

§ 4. Inden for et område, der strækker sig 500 m W for og 750 m E

for broen, må der  kun ankres, når det er strengt nødvendigt, f.

eks. for at undgå påsejling af broen. Inden for området findes kabler.

Stk. 2. Inden for et område, der strækker sig 500 m på hver side af

broen, er fiskeri forbudt, medmindre tilladelse hertil er meddelt af Fiskeriministeriet.

§ 5. Fortøjning ved bropillerne er forbudt. Ligeledes er det forbudt

at bestige bropillerne fra både og fartøjer.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.
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Set fra W - fotograferet 1997

Opdateret: 16-3-2011
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Limfjordsbroen

Sidste opdateringer • Tekst: 29-7-2015

Beliggenhed

Limfjorden, mellem Aalborg og Nørresundby.

57°03,3'N 9°55,2'E - kort 107

Set fra E - fotograferet juli 2013

Brotype

Dobbeltfløjet klapbro

Brolængde

420 m

Gennemsejlingshøjde

9,5 m under broklapperne ved daglig vandstand. Mellem klapbroen

og Aalborg samt mellem klapbroen og Nørresundby er der 3 faste

brofag. Den frie højde ved daglig vande under de faste brofag er

fra 4,4 - 8,2 m.

Gennemsejlingsbredde

30 m i klapfaget.

Afmærkning

Se broplan samt Generelle bestemmelser.

Strøm

Strømforholdene i Limfjorden er uregelmæssige og følger i stor 

udstrækning de fremherskende vinde. W-lige storme giver kraftig
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E-gående strøm.

Besejling

Vedrørende brosignaler og passage af broen, se Generelle bestemmelser.

Åbningstider

Fra 1. oktober til 30. april kl. 0600-1900, og fra 1. maj til

30.september kl. 0500-2100. Undtagelser i visse tidsrum, se

Særlige bestemmelser. Gennemsejling uden for åbningstid kan i

åbningstiden aftales med brovagten på VHF, kanal 16 eller på

telefon 98 12 00 35.

Kabler

I broens nærhed er der på begge sider nedlagt kabler i havbunden.

Generelle bestemmelser

Bestemmelser for gennemsejling af Limfjordsbroen (Vejbroen).

I medfør af lov nr. 900 af 16. december 1998 om sikkerhed til søs,

§ 6, litra 6 jf. § 28 litra 2, samt under henvisning til

Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 961 af 7. december 1992 om

sejlads gennem visse broer i danske farvande, Brobeskrivelse § 3,

stk. 1, har Søfartsstyrelsen fastsat følgende særlige bestemmelser,

der træder i kraft den 26. juni 2001, for gennemsejling af

Limfjordsbroen (Vejbroen).

1. Broens fri gennemsejlingshøjde og - bredde

1.1 Broen, der fører over Limfjorden mellem Aalborg og

Nørresundby, er en dobbeltfløjet klapbro med 30 m fri

gennemsejlingsbredde. Ved daglig vandstand er den fri højde under

broklapperne 9,5 m.

1.2 Mellem Aalborg og klapbroen er der 3 faste brofag, og mellem

klapbroen og Nørresundby er der 3 faste brofag. Den frie højde ved

daglig vande under de faste brofag er fra 4,4 m til 8,2 m.

2. Placering af kabler i broens nærhed

2.1 I broens nærhed er der på begge sider nedlagt kabler i havbunden.

3. Åbningstider

3.1 Med mindre andet fremgår af bestemmelserne kan skibe

vederlagsfrit forlange gennemsejling alle dage fra kl. 0600 til kl.

1900 i perioden fra 1. oktober til 30. april og fra kl. 0500 til kl. 2100

i perioden fra 1. maj til 30. september med undtagelse af følgende tidsrum:

Mandag, onsdag og torsdag: 

kl. 0640 - kl. 0710

kl. 0740 - kl. 0810

kl. 1530 - kl. 1630

Tirsdag:

kl. 0640 - kl. 0840 Side 2



kl. 1530 - kl. 1630

Fredag:

kl. 0640 - kl. 0710

kl. 0740 - kl. 0810

kl. 1430 - kl. 1530

3.1.1 Når hensynet til trafikken kræver det, kan brovagten nægte

fritidsfartøjer gennemsejling. Fritidsfartøjer bør så vidt muligt i

forvejen træffe aftale med brovagten om gennemsejling med

henblik på fælles gennemsejling. Sådan fælles gennemsejling vil

inden for broens normale åbningstid finde sted 1 gang i timen

(klokken hel).

På den østlige og vestlige side af den sydlige klappille er placeret

en tavle, som viser tidspunktet for den næste broåbning.

3.1.2 Skibe, der kan passere den lukkede bro, eksempelvis ved at

lægge masten ned, kan ikke forlange broen åbnet.

3.2 Uden for de i afsnit 3.1 nævnte tidsrum kan gennemsejling for

skibe med undtagelse af fritidsfartøjer sædvanligvis finde sted,

såfremt der inden for normal åbningstid er truffet aftale med

brovagten om gennemsejling på et nærmere angivet tidspunkt.

Forbindelse med brovagten kan etableres på VHF, kanal 16, eller på

tlf. 98 12 00 35.

4. Fyrbelysning samt tågesignaler

4.1 Broåbningen er afmærket med et rødt, blinkende fyr på hver

side af broen på den sydlige gennemsejlingspille og med et grønt,

blinkende fyr på hver side af broen på den nordlige gennemsejlingspille.

5. Særlige bestemmelser vedrørende gennemsejling

5.1 Brovagtens beføjelser

5.1.1 Skibe, der befinder sig i nærheden af broen, skal rette sig

efter de af brovagten givne anvisninger.

5.1.2 I ganske særlige tilfælde kan brovagten efter forhandling med

det stedlige lodseri gøre tilladelse til gennemsejling betinget af

fornøden bugserassistance.

5.1.3 Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det

påsejler broen eller dennes beskyttelsesværker, skal skibets fører

så vidt muligt efterkomme de anvisninger, der gives af brovagten

for at undgå beskadigelse af broen.

5.1.4 Brovagten bærer under tjenesten uniform, uniformskasket

eller lignende, der gør dennes stilling kendelig.
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5.2 Signaler fra skib

5.2.1 Skibe, der ønsker at passere broen, skal tilkendegive dette 

ved i en afstand af mindst 600 m fra broen at afgive følgende signal:

1) Om dagen: Det internationale signalflag N - eller i mangel heraf 

nationalflaget - hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone 

med fløjte eller tågehorn.

2) Om natten: Et hvidt lys for boven samt en lang og en kort tone 

med fløjte eller tågehorn.

3) Alternativt kan brovagten kontaktes over VHF, kanal 16, eller på 

telefon 98 12 00 35.

5.3 Signaler fra bro

5.3.1 Når et skib viser eller har givet signal for at tilkendegive, at 

broen ønskes åbnet, vil der fra broens signalmast blive afgivet

følgende svarsignal såvel om dagen som om natten:

1) 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt.

2) 2 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et 

skib kommende fra øst. Passage må ikke finde sted, før signalet 

under punkt 3 afgives.

3) 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra øst kan 

passere broen.

4) 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et 

skib kommende fra vest. Passage må ikke finde sted, før signalet 

under punkt 5 afgives.

5) 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra vest kan 

passere broen.

5.3.2 Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal, en 

lang tone tilkendegive, at broen trods det afgivne signal for 

gennemsejling ikke kan åbnes. Hvis forholdene tillader det, vil 

signalet for gennemsejling også blive slukket.

5.3.3 Indtil gennemsejlingssignalet modtages, skal skibe holde sig i 

en afstand af mindst 100 m fra broen, således at risiko for påsejling 

af broen ikke opstår.

5.4 Passageregler

5.4.1 Broåbningen må kun passeres af et skib ad gangen.

5.4.2 Ethvert skib, der skal passere broen, skal have et anker klar 

til at falde. Der skal endvidere være truffet alle fornødne 

foranstaltninger til at undgå påsejling af broen som følge af ankre, 

rigning, udenbordsfartøjer, davider m.v.

5.4.3 Inden for en afstand af 100 m på hver side af broen må skibe 

kun sejle med den for bevarelse af skibets manøvreevne 
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nødvendige fart.

5.5 Generelle bestemmelser

5.5.1 Fortøjning ved broen eller dennes beskyttelsesværker er 

forbudt. Ligeledes er det forbudt at bestige broen fra skibe samt at 

anvende bådshager mod denne.

5.5.2 Inden for en afstand af 200 m fra broen må der kun ankres, 

når det er bydende nødvendigt, f.eks. for at afværge påsejling af 

broen. Ved opankring uden for dette område skal det påses, at 

skibet ikke kommer til at ligge ud for gennemsejlingsåbningen eller  

således, at det under svajning vil kunne blive til hinder for 

passagen gennem broen.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.

Set fra W - fotograferet juli 2013

Opdateret: 14-9-2016
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Masnedsundbroen

Sidste opdateringer • Tekst: 10-8-2016

Beliggenhed

Masnedsund - forbinder Sjælland og Masnedø.

54°59,8'N 11°53,4'E - kort 161

54°59,8'N 11°53,4'E - kort 161

Set fra NW - fotograferet juli 2005

Brotype

Fast bro

Brolængde

201 m

Gennemsejlingshøjde

Fra daglig vande til underkant af broens dragere ca. 4,8 m ved

broens N-ende og 5,4 m ved broens S-ende.

Gennemsejlingsbredde

Fag 1: 17 meter (N-lige fag)

Fag 2: 30 meter

Fag 3: 30 meter

Fag 4: 25 meter (Gennemsejlingsfag)

Fag 5: 30 meter

Fag 6: 28 meter (S-lige fag)
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Afmærkning

Gennemsejlingsfaget er afmærket med fyr, der på styrbords side

viser grønt, fast lys og på bagbords side rødt, fast lys. På brohuset

findes et fyr, der viser grønt, fast lys og anvendes til besejling af

Vesthavnen. Ud for gennemsejlingsfaget er på den E-lige side af

broen etableret to og på den W-lige side 4 duc d'alber. Om natten

holdes broen og duc d'alberne belyst.

Strøm

Strømmen i Masnedsund skifter under rolige vejrforhold

regelmæssigt og kan løbe 3-4 knob. Under uroligt vejr ophører al

regelmæssighed, og strømmen kan løbe flere dage i samme retning.

W- og NW-lig storm kan give E-gående strøm, og E- og SE-lig

storm giver W-gående strøm. Strømmens fart kan være op til 5 knob.

Besejling

I et område, der strækker sig 250 m på hver side af broen, må

skibe kun sejle med den for bevarelse af manøvreevnen nødvendige

fart. Ankring må kun finde sted, når det er strengt nødvendigt,

f.eks. for at undgå påsejling af broen.

Kabler

Såvel E som W for broen findes kabelfelter. Kabelfeltet W for broen

er afmærket med et sæt kabelbåker på Masnedø. Kabelfeltet mellem

broen og de E for gennemsejlingen stående duc d´alber er

afmærket med kabelbåker på Masnedø.

Desuden findes en gasledning 100 m W for broen, som ikke er afmærket.

Generelle bestemmelser

Fortøjning ved broen eller duc d'alber er forbudt. Ligeledes er det

forbudt at bestige broen fra både og fartøjer, samt at anvende

bådshager mod denne.

Oplysning om den ansvarlige for broens drift og operationelle forhold.

Masnedsundbroen er ejet af Banedanmark.

Ansvarlig for broens drift- og vedligehold: 

Paul Stig Andersen

e-mail: psan@bane.dk

Tlf.: +4541879961

Bemærkninger

Ovenstående broreglement er behandlet af Søfartsstyrelsen i

henholdt til § 6, nr. 5, i lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar

2014 om sikkerhed til søs, samt bekendtgørelse nr. 124 af 6.

februar 2015 om broreglementer for broer i danske farvande. og
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træder i kraft den 6. november 2015.

Broreglementet kan findes på: www.danskehavnelods.dk

Set fra SE - fotograferet juli 2005

Opdateret: 20-7-2016
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Nyhavnsbroen

Sidste opdateringer • Tekst: 26-11-2014

Beliggenhed

Københavns Havn (Inderhavnen, Nyhavn)

55º40,8'N 12º35,5'E - kort 134

Broen set fra SE - fotograferet juli 2013

Brotype

Enkeltfløjet klapbro

Gennemsejlingshøjde

1,8 m ved middelvandstand og lukket bro. Under en normal

broåbning rager klapspidsen 2,35 m ind over

gennemsejlingsåbningen. Ved fuld åben bro rager klapspidsen 1,46

m ind over gennemsejlingsåbningen.

Gennemsejlingsbredde

9,1 m i klapfaget.

Strøm

Strømmen gennem Københavns Inderhavn er højst 2 knob.

Strømmen i havnen følger som regel løbets retning, dog kan

nordgående strøm undertiden sætte temmelig hårdt over mod

Stubben og sydgående strøm ind mod Trekroner. I selve Nyhavn er

strømmen minimal.

Side 1



Besejling

Københavns Havn kan anløbes dag og nat. Større skibe

(erhvervsfartøjer og yachter) skal udfylde en Skibsanmeldelse. 

Se endvidere By og Havns hjemmeside, www.byoghavn.dk for mere info.

Brovagtens beføjelser

Brovagten kan, når sikkerhedshensyn eller andre hensyn kræver

det, nægte skibe eller fartøjer gennemsejling. Brovagten kan

endvidere tilbageholde fritidsfartøjer i op til ½ time og/eller

arrangere fælles gennemsejling for flere fritidsfartøjer på et

nærmere fastsat tidspunkt.

Skibe og fartøjer, som befinder sig i inderhavnen, skal ved

broåbninger rette sig efter brovagtens anvisninger.

Åbningstider

Brovagt

Telefon 21 65 83 75.

Brovagten kontaktes via samtale ved broen eller opkald på

mobiltelefon (mobilnummer udleveres ved bestilling af broåbning)

ca. 10 minutter før passage forventes at finde sted. 

Af hensyn til morgen- og aftenmyldretidstrafikken har

Nyhavnsbroen spærretid i tidsrummene kl. 0630-0900 og kl.

1530-1730 på hverdage. 

I weekender og på helligdage er der ingen spærretid. 

Mandag-fredag 

(24. dec. Og 31. dec. Undtaget)

Åbningstid gratis:

Kl. 0530-0630. Broåbning bestilles inden kl. 1400 dagen før

passage, dog senest fredag/sidste hverdag før weekender /helligdage.

Kl. 0900-1530. Broåbning bestilles senest 2 timer før passage.

Kl. 1730-2200. Broåbning bestilles telefonisk samme dag inden kl.

14.00 og bekræftes senest 3 timer før passage.

Åbningstid mod gebyr:

Kl. 2200-0530.

Lørdage samt søn- og helligdage 

( 24. dec. Og 31. dec. Undtaget)

Åbningstid gratis:

Kl. 0530-2200. Broåbning bestilles telefonisk inden kl. 1400 den

foregående fredag/ sidste hverdag før helligdage. Broåbning skal

bekræftes 3 timer før passage. Side 2



Åbningstid mod gebyr:

Kl. 2200-0530.

Juleaftensdag og Nytårsaftensdag 

(Faldende på hverdage)

Åbningstid gratis:

Kl. 0530-0630 og kl. 0900-1530. Broåbning bestilles telefonisk

inden kl. 1400 den foregående fredag/ sidste hverdag før

helligdage. Broåbning skal bekræftes 3 timer før passage.

Åbningstid mod gebyr:

Kl. 1730-0530.

Juleaftensdag og Nytårsaftensdag 

(Faldende på lørdage og søndage)

Åbningstid gratis:

Kl. 0530-1600. 

Broåbning bestilles telefonisk inden kl. 1400 den foregående fredag/

sidste hverdag før helligdage. Broåbning skal bekræftes 3 timer før passage.

Åbningstid mod gebyr:

Kl. 1600-0530.

De til enhver tid aktuelt gældende regler for brobetjening af

Nyhavnsbroen m.fl. Findes på kommunens hjemmeside under

overskriften "Sådan får du åbnet en bro", jf. følgende link: 

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/forvaltninger/teknik-og-miljoeforvaltning/organisation/byens-fysik/nye-anlaegsprojekter/udvikling-af-anlaegsprogrammer/broer

På tidspunkter, hvor broen åbnes mod et gebyr, opkræves 1.250

kr. pr. åbning. Gebyret er momsfrit. Der opkræves kun ét gebyr pr.

rekvireret åbning - uanset antallet af gennemsejlende både. 

Faktura vedr. broåbningsgebyr stiles til den person, der rekvirerer

broåbningen. 

For at sikre betaling kan brovagten forlange, at rekvirenten oplyser

og dokumenterer sit CPR-nummer. Rekvireres broåbning af

udenlandske gæstesejlere, kan gebyr forlanges erlagt på stedet.

Åbningstiderne er endvidere tilgængelige på danskehavnelods.dk.

Ændringer hertil annonceres i Efterretninger for Søfarende.

Kommunikation

For bestilling af broåbning kontakt:

Nyhavns Skipperlaug, Jimmy

Telefon: 21 65 83 75

Information om regler for ophold og anløb af Nyhavn kan findes på
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hjemmesiden: 

www.nyhavns-skipperlaug.dk

Brovagt kontaktes via samtale ved broen eller opkald på

mobiltelefon (mobilnummer udleveres ved bestilling af broåbning). 

Ca. 10 minutter før passage forventes at finde sted, skal

brovagten kontaktes.

Signaler fra bro

Når et skib har aftalt broåbning bliver følgende signal afgivet såvel

om dagen som om natten:

1) 1 fast rødt lys, der betyder, at passagen ikke er fri eller ikke kan

finde sted.

2) 2 faste røde lys over hinanden, der betyder, at østfra

kommende (indgående) skib kan passere, mens skibe fra vest

(udgående) skal stoppe.

3) 3 faste røde lys over hinanden, der betyder, at et vestfra

kommende (udgående) skib kan passere, mens skibe fra øst

(indgående) skal stoppe.

Den omstændighed, at signal for bropassage er vist, fritager ikke

skibets fører eller besætning for at udvise sædvanlig agtpågivenhed

for at undgå kollision med broen eller andre skibe.

Når der er givet brosignaler, skal andre skibe, der befinder sig i

nærheden af broen, manøvrere således, at de ikke kommer i vejen

for skibe, der skal passere broen. Skibe, der kan passere broen

uden broåbning, skal manøvrere således, at de ikke kommer i vejen

for skibe, for hvilke der er givet gennemsejlingssignal.

Generelle bestemmelser

Fortøjning ved broen eller dennes beskyttelsesværker er forbudt.

Ligeledes er det forbudt at bestige broen, samt at anvende

bådshager mod denne.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.

Oplysning om ejerforhold samt ansvarlige for broens operationelle forhold

Nyhavnsbroen er ejet af Københavns Kommune.

Ansvarlig for broens drift- og vedligehold: 

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik 

Islands Brygge 37
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2300 København S

40 49 41 46 

Ansvarlig for broåbninger:

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik 

Islands Brygge 37

2300 København S

40 49 41 46 

Bemærkninger

Ovenstående broreglement er behandlet af Søfartsstyrelsen i

henholdt til § 6, nr. 5, i lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar

2014 om sikkerhed til søs, og træder i kraft den 1. april 2014.

Broreglementet kan findes på: danskehavnelods.dk.

Broreglementet kan desuden rekvireres ved henvendelse til:

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik 

Islands Brygge 37

2300 København S

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/forvaltninger/teknik-og-miljoeforvaltning/organisation/byens-fysik/nye-anlaegsprojekter/udvikling-af-anlaegsprogrammer/broer
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Næstved Svingbro

Sidste opdateringer • Tekst: 4-9-2012

Beliggenhed

Krydser Næstved Kanal ved Ydernæs.

55°12,8'N 11°43,9'E - kort 164

Set fra SW - fotograferet august 2016

Brotype

Dobbeltfløjet svingbro

Gennemsejlingshøjde

I lukket tilstand er den frie gennemsejlingshøjde i en bredde på 10

m omkring kanalens centerlinie 8 m ved daglig vande.

Gennemsejlingshøjden uden for den 10 m brede gennemsejlingsprofil

er 6 m.

Gennemsejlingsbredde

42 m.

Afmærkning

Se broplan samt Generelle bestemmelser.

Strøm

Der er i den gravede kanal altid udgående strøm på 0,1 - 0,5 knob.
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Besejling

Vedrørende brosignaler og passage af broen, se Generelle

bestemmelser. Dog henledes opmærksomheden på, at fritidsfartøjer

ikke kan forlange broen åbnet med nedenstående undtagelse:

Fritidsfartøjer, der i forbindelse med skibets vedligeholdelse og /

eller reparation, har ærinde på skibsværftet AB Marina ApS kan

forlange broen åbnet.

Broen er fjernbetjent og videoovervåget fra Karrebæksmindebroen.

Åbningstider

Brovagt

Telefon 55 44 20 45 (Karrebæksmindebroen) VHF kanal 12 / 16

Broen åbnes efter anmodning hele døgnet.

Anmodning om gennemsejling skal fremsættes gennem brovagten

med mindst 1 times varsel.

Alle skibe, der har varslet brovagten med mindst 1 times varsel og

som ønsker svingbroen åbnet for gennemsejling, skal tilkendegive

dette ved: 

Indadgående dvs. passage fra SW mod Næstved Havn. Brovagten

kaldes på VHF kanal 12 ved skibets passage af rapporteringsskiltet

WEST 2. Brovagten kaldes igen ved skibets passage af

rapporteringsskiltet WEST 1. Brovagten kaldes på VHF kanal 12,

når skibet har passeret Svingbroen.

Udadgående dvs. passage fra NE mod Karrebæksminde. Brovagten

kaldes på VHF kanal 12 ved skibets passage af rapporteringsskiltet

EAST 2. Brovagten kaldes igen ved skibets passage af

rapporteringsskiltet EAST 1. Brovagten kaldes på VHF kanal 12, når

skibet har passeret Svingbroen.

Skibe skal ikke forvente, at brovagten kan registrere normale

danske dag- og natsignaler for passage.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes i medfør af § 6, stk.

3, i lov om skibsfartens betryggelse med bøde.

Kabler

I brolinien er nedgravet el-forsynings- og styrekabler. Umiddelbart

SW for broen er udlagt et kabel.

Generelle bestemmelser

Ethvert skib, der skal passere broen, skal have et anker klar til at

falde. Der skal endvidere være truffet alle fornødne foranstaltninger

til at undgå påsejling af broen som følge af ankre, rigning,

udenbordsfartøjer, davider m.v.

Under manøvrering af svingbroen må intet fartøj befinde sig inden

for svingbroens manøvreområde.

Fartøjer, der ved at lægge masten kan passere broen, eller hvis Side 2



mast er af en sådan højde, at de kan passere under broen, kan

ikke forlange den åbnet.

Broen må kun passeres af ét skib ad gangen.

Brovagten kan nægte skibe gennemsejling, når hensynet til

trafikken kræver det. Brovagten kan endvidere nægte skibe

gennemsejling, når den efter brovagtens skøn kan medføre fare for

broens sikkerhed. I tvivlstilfælde kan brovagten forud forhandle

med det stedlige lodseri.

Nærværende broreglement er gældende fra 1. september 2012.

I medfør af lov om skibsfartens betryggelse, §5, stk. 4 og §6, stk.

3, samt under henvisning til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr.

961 af 7. december 1992 om sejlads gennem visse broer i danske

farvande, Brobeskrivelse §3, stk. 1, har Søfartsstyrelsen fastsat

følgende særlige bestemmelser, der træder i kraft den 1. april 1997,

for sejlads gennem svingbroen over Næstved Kanal.

Fortøjning ved broen er forbudt. Ligeledes er det forbudt at bestige

broen fra både og fartøjer samt at anvende bådshager mod denne.

Inden for en afstand af 250 m på hver side af broen må skibe kun

sejle med den for bevarelse af skibets manøvreevne nødvendige

fart, og skibe skal rette sig efter de anvisninger, som brovagten angiver.

Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det påsejler

broen, skal skibets fører så vidt muligt efterkomme de anvisninger,

der gives af brovagten for at undgå beskadigelse af broen.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes i medfør af § 6, stk.

3, i lov om skibsfartens betryggelse med bøde.

Gennemsejlingssignaler

Når et skib har givet signal for at tilkendegive, at broen ønskes

åbnet, vil der fra signalmasterne blive afgivet følgende svarsignal

såvel om dagen som om natten:

1) 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt.

2) 2 røde blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et

skib, der kommer fra NE. Passage må ikke finde sted, før signalet

under pkt. 3 afgives.

3) 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib, der kommer fra NE kan

passere broen.

4) 3 røde blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et

skib, der kommer fra SW. Passage må ikke finde sted, før signalet
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under pkt. 5 afgives.

5) 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib, der kommer fra SW

kan passere broen.

Indtil gennemsejlingssignalet afgives, skal et skib holde sig i sikker

afstand fra broen, således at risiko for påsejling af broen ikke opstår.

Broen ejes af Vejdirektoratet, telefon 72 44 33 33

Ansvar for broåbninger, Næstved Havn, telefon 55 88 64 91, info@naestvedhavn.dk

Set fra NE - fotograferet august 2016

Opdateret: 22-7-2009
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Oddesundbroen

Sidste opdateringer • Tekst: 24-2-2017

Beliggenhed

Limfjorden, Oddesund mellem W-siden af Grisetåodde og E-spidsen

af Sunddraget.

56°34,7'N 8°33,5'E - kort 108

Set fra N - fotograferet august 2016

Anmærkning

I tidsperioderne 1. - 23. april og 15. - 21. maj 2017 begrænses

åbningstiderne for broklappen til kl. 01:30, 05:50, 10:45, 15:45 og 20:45.

I tidsperioden 24. april - 14. maj 2017 begrænses åbningstiderne

for broklappen til kl. 05:50, 10:45, 15:45 og 20:45.

Brotype

Enkeltfløjet klapbro

Brolængde

455 m

Gennemsejlingshøjde

Den fri højde fra daglig vande til underkant af broens dragere er 5

m i midterfaget, aftagende ind mod land til begge sider til ca. 3,5 m.
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Gennemsejlingsbredde

28 m.

Afmærkning

Se broplan samt Generelle bestemmelser.

Strøm

Oplysninger om strømmens retning og hastighed gives af 

brovagten over VHF på opfordring.

Besejling

Vedrørende brosignaler og passage af broen, se Generelle bestemmelser.

Advarsel. Opmærksomheden henledes på, at strømmen, der kan

løbe ret hårdt, ikke altid sætter i gennemsejlingens retning, hvorfor

skibe i tide må rette kursen af, således at de, når de nærmer sig

broen, styrer så nær som muligt vinkelret på denne.

Åbningstider

Hele døgnet, se dog Generelle bestemmelser.

Brovagten kan kontaktes over VHF på kanal 16, 12 og 13 eller på

tlf.: 97 87 50 55 / 26 72 50 55.

Kabler

Kabelfelt inden for en afstand af 400 m S og N for broen.

Generelle bestemmelser

Bestemmelser for gennemsejling af Oddesundbroen.

I medfør af lov nr. 627 om sikkerhed til søs af 26. juli 2002 samt

under henvisning til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 961 af 7.

december 1992 om sejlads gennem visse broer i danske farvande,

Brobeskrivelse § 3, stk. 1, har Søfartsstyrelsen fastsat følgende

særlige bestemmelser, der træder i kraft den 2. juni 2006, for

gennemsejling af Oddesundbroen. 

1. Broens fri gennemsejlingshøjde og - bredde

1.1 Broen, der fører over Oddesund mellem Grisetåodde og

Sunddraget, er en enkeltfløjet klapbro med en fri

gennemsejlingsbredde på 28 m. Broen hviler på 9 piller og har et

bevægeligt parti mellem 6. bropille (anslagspillen) og 7. bropille

(klappillen) regnet fra Grisetåodde-siden.

1.2 Den frie højde under de faste brofag er aftagende fra 5,0 m til

3,5 m ind mod land på begge sider af broen ved daglig vande.

1.3 Brofaget umiddelbart sydøst for gennemsejlingsfaget er spærret

for al gennemsejling. I brofaget er anbragt skilte på begge sider af

broen med påskriften: SPÆRRET. Skiltene er belyst om natten.
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2. Placering af kabler i broens nærhed

2.1 I broens nærhed er der på begge sider nedlagt kabler i havbunden.

3. Åbningstider

3.1 Med mindre andet fremgår af bestemmelserne kan skibe til

enhver tid vederlagsfrit forlange gennemsejling.

3.1.1 Brovagten er berettiget til at nægte skibe gennemsejling, når

hensynet til togdriften kræver det, således navnlig fra 15 minutter

før et tog ventes, og indtil 5 minutter efter toget er passeret.

3.1.2 Skibe, der kan passere den lukkede bro, eksempelvis ved at

lægge masten ned, kan ikke forlange broen åbnet.

3.1.3 Fritidsfartøjer kan i perioden fra kl. 0600 til kl. 1730, alle

ugens dage, forlange broen åbnet to gange pr. time, på minuttal

15 og 45.

Uden for dette tidsrum kan fritidsfartøjer forlange broen åbnet som

anført i 3.1 til 3.1.2.

4. Fyrbelysning samt tågesignaler

4.1 Broåbningen er afmærket med fyr på pillekanter visende 1 grønt

blink hvert 3. sekund (Fl.G.3s) på hver side af broen på den

sydøstlige gennemsejlingspille (anslagspillen) og med 1 rødt blink

hvert 3. sekund (Fl.R.3s) på hver side af broen på den nordvestlige

gennemsejlingspille (klappillen).

4.2 På den sydøstlige gennemsejlingspille på hver side af broen er

anbragt et tågehorn, som afgiver et tågesignal hvert 20. sekund

(Horn(1)20s) i tilfælde af nedsat sigtbarhed.

4.3 Broen er belyst om natten.

5. Særlige bestemmelser vedrørende gennemsejling

5.1 Brovagtens beføjelser

5.1.1 Skibe, der befinder sig inden for en afstand af 200 m fra

broen, skal rette sig efter de af brovagten givne anvisninger,

således at skibes gennemsejling kan ske uden fare for

broanlæggets sikkerhed.

5.1.2 Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det

påsejler broen eller dennes beskyttelsesværker, skal skibets fører

så vidt muligt efterkomme de anvisninger, der gives af brovagten

for at undgå beskadigelse af broen.
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5.1.3 Brovagten bærer under tjenesten uniform eller

uniformskasket, der gør dennes stilling kendelig.

5.2 Signaler fra skib

5.2.1 Skibe, der ønsker at passere broen, skal tilkendegive dette

ved i en afstand af mindst ½ sømil fra broen at afgive følgende signal:

1) Om dagen: Det internationale signalflag N - eller i mangel heraf

nationalflaget - hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone

med fløjte eller tågehorn.

2) Om natten: Et hvidt lys for boven samt en lang og en kort tone

med fløjte eller tågehorn.

3) Alternativt kan brovagten kontaktes over VHF, kanal 16, 12, 13

eller på telefon 97 87 50 55 eller 21 77 38 82.

5.3 Signaler fra bro

4. Fyrbelysning samt tågesignaler

4.1 Broåbningen er afmærket med fyr på pillekanter visende 1 grønt 

blink hvert 3. sekund (FI.G.3s) på hver side af broen på den 

sydøstlige gennemsejlingspille (anslagspillen) og med 1 rødt blink 

hvert 3. sekund (FI.R.3s) på hver side af broen på den nordvestlige 

gennemsejlingspille (klappillen).

4.2 På den sydøstlige gennemsejlingspille på hver side af broen er 

anbragt et tågehorn, som afgiver et tågesignal hvert 20. sekund 

(Horn(1)20s) i tilfælde af nedsat sigtbarhed.

4.3 Broen er belyst om natten.

5. Særlige bestemmelser vedrørende gennemsejling 

5.1 Brovagtens beføjelser

5.1.1 Skibe, der befinder sig inden for en afstand af 200 m fra 

broen, skal rette sig efter de af brovagten givne anvisninger, 

således at skibes gennemsejling kan ske uden fare for 

broanlæggets sikkerhed.

5.1.2 Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det 

påsejler broen eller dennes beskyttelsesværker, skal skibets fører 

så vidt muligt efterkomme de anvisninger, der gives af brovagten 

for at undgå beskadigelse af broen.

5.1.3 Brovagten bærer under tjenesten uniform eller 

uniformskasket, der gør dennes stilling kendelig.
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5.2 Signaler fra skib

5.2.1 Skibe, der ønsker at passere broen, skal tilkendegive dette

ved i en afstand af mindst 1/2 sømil fra broen at afgive følgende signal:

1) Om dagen: Det internationale signalflag N - eller i mangel heraf 

nationalflaget - hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone 

med fløjte eller tågehorn.

2) Om natten: Et hvidt lys for boven samt en lang og en kort tone 

med fløjte eller tågehorn.

3) Alternativt kan brovagten kontaktes over VHF, kanal 16, 12, 13 

eller på telefon 97 87 50 55 eller 21 77 38 82.

5.3 Signaler fra bro

5.3.1 Når et skib viser eller har givet signal for at tilkendegive, at 

broen ønskes åbnet, vil der fra broens signalmast, der er placeret 

på broens nordvestlige pille (klappillen), blive afgivet følgende 

svarsignal såvel om dagen som om natten:

1) 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt.

2) 2 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et 

skib kommende fra øst. Passage må ikke finde sted, før signalet 

under punkt 3 afgives.

3) 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra øst kan 

passere broen.

4) 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et 

skib kommende fra vest. Passage må ikke finde sted, før signalet 

under punkt 5 afgives.

5) 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra vest kan 

passere broen.

5.3.2 Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal, en 

lang tone, tilkendegive, at broen trods det afgivne signal for 

gennemsejling ikke kan åbnes. Hvis forholdene tillader det, vil 

signalet for gennemsejling også blive slukket.

5.3.3 Indtil gennemsejlingssignalet modtages, skal skibe holde sig i 

en afstand af mindst 400 m fra broen, således at risiko for påsejling 

af broen ikke opstår.

5.4 Passageregler

5.4.1 Broåbningen må kun passeres af et skib ad gangen.

5.4.2 Skibe med en længde på 35 m (LOA) og derover skal ved 

passage af broen have lods ombord. Såfremt lods ikke er bestilt i 

forvejen må ventetid påregnes. Skibe, der inden for de sidste 6 

måneder mindst 5 gange har passeret broen med samme fører, kan, 

så længe den pågældende fortsat fører skibet, for et begrænset 
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tidsrum fritages for at benyttes lods på vilkår, at skibet er udstyret 

med VHF-anlæg med kanalerne 16, 12 og 13.

5.4.3 Inden for en afstand af 200 m på hver side af broen må skibe 

kun sejle med den for bevarelse af skibets manøvreevne 

nødvendige fart.

5.4.4 Alle fritidsfartøjer, der er udstyret med motor, skal benytte 

denne under passage af broen.

5.4.5 Oplysninger om strømmens retning og hastighed gives af 

brovagten over VHF på opfordring.

5.5 Generelle bestemmelser

5.5.1 Fortøjning ved broen eller dennes beskyttelsesværker er 

forbudt. Ligeledes er det forbudt at bestige broen fra skibe samt at 

anvende bådshager mod denne.

                              

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.

Set fra S - fotograferet august 2016
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Odins Bro

Sidste opdateringer • Tekst: 28-9-2016

Beliggenhed

Odense Kanal ved Oliekaj

55º25,3'N 010°22,8'E - kort 115

Broen set fra N - fotograferet juli 2014

Brotype

Broen er en dobbeltfløjet svingbro. Svingbroens to parter drejer

ved åbning "modsat uret". Samlingen af brofagene er ca. i midten

af kanalen.

Brolængde

200 m

Gennemsejlingshøjde

I lukket tilstand, ved middelvandstand, har broen en fri

gennemsejlingshøjde på 6,0 m i hele kanalens bredde. Frihøjden

ved aktuel vandstand kan aflæses på begge sider af broen.

Gennemsejlingsbredde

Der er ingen indskrænkninger i kanaltværsnittet ved broen, og ingen

brodel rager ud i kanal-tværsnittet ved åben bro. Ved

middelvandstand er gennemsejlingsbredden med 7,5 m vanddybde

41 m og med 4,0 m vanddybde 55 m. Kanalbredden er 76 m.
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Afmærkning

Passagesignaler på master er placeret på den W-lige bred N og S

for broen. Masterne markerer grænsen til svingbroens

manøvreområder. Signalerne er synlige på langs af kanalen dvs. i

svajebassinet i inderhavnen og et godt stykke forbi bøjningen N for

broen. Derudover er der placeret et passagesignal, der kan ses ved Fynsværket.

 

Natafmærkningen (fra solnedgang til solopgang) for "best point of

passage" består af 2 hvide lanterner, Iso.W.4s, placeret ved

broens samling på hhv. N- og S-siden af broen. Herudover er broen

belyst på undersiden, og broens overbygning er om natten

fremhævet med ikke-blændende effektbelysning. I natafmærkningen

af broen indgår desuden hjørnemarkeringer, hvide lanterner ved

hjørnerne af brodelene, som lyser fast hvidt lys under hele

broåbningsperioden. Se broplan. Vedr. fyr henvises endvidere til

søkort og Dansk Fyrliste.

Strøm

Der er ingen indskrænkninger i kanaltværsnittet ved broen, og

dermed heller ingen særlige strømforhold.

Besejling

Broen må kun passeres af ét skib ad gangen, skibe under 25 meter

er undtaget.

 

Skibe, der kan passere den lukkede bro eksempelvis ved at lægge

masten ned, kan ikke forlange broen åbnet. 

 

N for broen er etableret en venteplads i tilfælde af, at broåbning

ikke kan foregå ved skibes ankomst fra N. Indtil

gennemsejlingssignalet modtages, skal skibe holde sig i en afstand

af mindst 150 m fra broen, svarende til udfor ventepladsen,

således at risiko for påsejling af broen ikke opstår. S for broen kan

ventes langs Norgekaj, kaj 47, 46, 45, 44, 43 og 42.

Brovagtens beføjelser

Skibe, der befinder sig indenfor en afstand af 150 m fra broen, skal

så vidt muligt følge de af brovagten givne anvisninger.

 

Brovagten kan nægte skibe gennemsejling, når hensynet til

vejtrafikken kræver det. I så tilfælde anviser brovagten en venteplads.

Åbningstider

I perioden 1. april til 30. september er brovagten fast bemandet:

mandag til fredag, kl. 0530 - 2030,

lørdage, søndage og helligdage, kl. 0830 - 2030.

I perioden 1. oktober til 31. marts er brovagten fast bemandet:

Side 2



mandag til fredag, kl. 0530 - 2030,

lørdage, søndage og helligdage er brovagten ubemandet.

Af hensyn til myldretidstrafikken over broen vil åbning for

skibstrafik kun undtagelsesvis finde sted i følgende tidsrum:

Mandag - torsdag: Kl. 0630 - 0830 og kl. 1430 - 1630

Fredag: Kl. 0630 - 0830 og kl. 1400 - 1600

Erhvervsfartøjer kan forlange vederlagsfri gennemsejling udenfor

brovagtens bemandingstid, når der med brovagten er truffet aftale

herom senest 1½ time før den ønskede passage.

Fritidsfartøjer på under 25 meter kan passere broen på følgende

fastsatte tidspunkter:

1. april til 30. september

Mandag-torsdag: Kl. 0600 - 0830 ¿ 1100 - 1400 - 1730 - 2000 - 2130*

Fredag: Kl. 0600 - 0830 - 1100 - 1330 - 1630 - 1800 - 2000 - 2130*

Lørdage, søndage og helligdage:

Kl. 0600* - 0830 - 1100 - 1330 - 1630 - 1800 - 2000 - 2130*

1. oktober til 31. marts

Hverdage: Kl. 0830 - 1330 - 1630 - 2000

Lørdage, søndage og helligdage: Kl. 0830* - 1330* - 1630* - 2000*

*) Uden for brovagtens bemandingstid skal fritidsfartøjers

gennemsejling aftales senest 1 time før det angivne tidspunkt med

vagthavende brovagt på tlf. +45 72 28 20 10.

Se afsnit om kommunikation for tilkendegivelse af ønsket passage.

Kabler

Umiddelbart S for broen er udlagt kabler.

Kommunikation

Erhvervsskibe og fritidsfartøjer over 25 meter, som ønsker fri

gennemsejling, skal indenfor normal bemandingstid kontakte

brovagten senest 30 minutter før ønsket passage på VHF, kanal

12, eller telefon 72 28 20 10.

Uden for brovagtens bemandingstid skal erhvervsskibes frie

gennemsejling aftales senest 1½ time før passage med

vagthavende brovagt på tlf. +45 72 28 20 10.

Fritidsfartøjer, der ønsker passage af broen, skal tilkendegive dette

ved at sætte det internationale signalflag N - eller i mangel heraf

nationalflaget - hejst på halv fortop.
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Signaler fra bro

Når et skib har aftalt broåbning og ved broåbning på de fastsatte

tidspunkter, vil der fra broens signalmast blive afgivet følgende

signal såvel om dagen som om natten: 

 

1) 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt, også

for fartøjer som kan passere uden broåbning. Signalet afgives fra

ca. 5 minutter før broåbning.

 

2) 2 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et

skib kommende fra nord. Dette signal afgives fra det tidspunkt

broåbning påbegyndes og indtil broen er helt åben. Passage må

ikke finde sted, før signalet under punkt 3 afgives. 

 

3) 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra nord kan

passere broen. Dette signal afgives, når broen er helt åben.

 

4) 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et

skib kommende fra syd. Dette signal afgives fra det tidspunkt

broåbning påbegyndes og indtil broen er helt åben. Passage må

ikke finde sted, før signalet under punkt 5 afgives. 

 

5) 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra syd kan

passere broen. Dette signal afgives, når broen er helt åben.

 

Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal, en lang

tone, tilkendegive, at broen trods det afgivne signal for

gennemsejling ikke kan åbnes. Hvis forholdene tillader det, vil

signalet for gennemsejling også blive slukket.

Generelle bestemmelser

Det er forbudt at bestige broen, samt at anvende bådshager mod

denne. 

 

Inden for en afstand af 150 m fra broen må der kun ankres, når det

er bydende nødvendigt, f.eks. for at afværge påsejling af broen. 

 

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.

Oplysning om ejerforhold samt ansvarlige for broens operationelle forhold

Odins Bro ejes af Odense Kommune.

Ansvarlig for broens drift- og vedligehold: 

Odense Kommune 

By-og Kulturforvaltningen 

Natur, Miljø og Trafik 

Postboks 740 

5100 Odense C 
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Ansvarlig for broåbninger:

Odense Havn 

Noatunvej 2 

5000 Odense 

Telefon 72 28 20 00 

E-post: info@odensehavn.dk / havnekontor@odensehavn.dk 

Hjemmeside: www.odensehavn.dk 

Bemærkninger

Ovenstående broreglement er behandlet af Søfartsstyrelsen i

henholdt til § 6, nr. 5, i lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar

2014 om sikkerhed til søs, og træder i kraft når broen tages i brug.

når broen tages i brug. 

Broreglementet kan findes på: danskehavnelods.dk.

Broreglementet kan desuden rekvireres ved henvendelse til:

Odense Kommune 

By-og Kulturforvaltningen 

Natur, Miljø og Trafik 

Postboks 740 

5100 Odense C

Broen set fra S - fotograferet Juli 2014
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Proviantbroen

Sidste opdateringer • Tekst: 28-1-2015

Beliggenhed

Københavns Havn (Inderhavnen)

55°40,8'N 12°36,0'E - kort 134

Brotype

Enkeltfløjet klapbro

Gennemsejlingshøjde

Den frie gennemsejlingshøjde ved middelvandstand er 2,20 m ved

lukket bro.

Gennemsejlingsbredde

15 m i mellem ledeværker.

Strøm

Strømmen gennem havnen er højst 2 knob. Strømmen i havnen

følger som regel løbets retning. Se løbende måling: http://oresund.badevand.dk/

Besejling

Udgående trafik (W-gående trafik) har altid fortrinsret ved passage

af broen. Der må ikke passere fartøjer i begge retninger samtidig.

Brovagtens beføjelser

Brovagten kan i særlige tilfælde, når sikkerhedshensyn eller andre

væsentlige hensyn kræver det, nægte fartøjer gennemsejling.

Brovagten organiserer ind- og udsejling.

Fartøjer, som befinder sig i Proviantmagasingraven eller

Arsenalgraven, skal ved broåbninger rette sig efter brovagtens

anvisninger. 

Brovagten bør sikre, at eventuelle andre fartøjer i nærheden af

broen manøvrerer således, at der ikke skabes unødige gener eller

risici for den gennemsejlende trafik og/eller brobetjeningen. 

Under broåbning bør brovagten normalt ikke tillade gennemsejling

for småbåde og andre lave fartøjer, der kan gennemsejle broen

uden åbning.
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Broklappen kan normalt forventes holdt åben indtil sidste

gennemsejlende båd har passeret. Broklappen holdes dog maksimalt

åben i 15 minutter (inklusive åbnings- og lukketid), hvorefter broen

lukkes uanset fortsat ventende ud- og/eller indgående både. Det

forventes dog, at alle både, der ønsker at gennemsejle broen, kan

passere inden for den fastsatte maksimumgrænse. 

I Proviantmagasingravens E-lige ende (hvor Proviantmagasingraven

fortsætter i Snedkergraven) ligger den privatejede klapbro Frederiksholmbroen.

Frederiksholmbroen har en fri gennemsejlingshøjde på 2,60 meter

(fra MSL), hvilket gør det muligt for større motorbåde at sejle

under broen uden broåbning.

De 2 parallelle broer skal dog begge åbnes, når mastebåde og store

motorbåde skal passere. Begge broer betjenes af

Frederiksholmbroens Brolaug, som koordinerer den samlede passage.

Åbningstider

1. april - 31. oktober

Kl. 0600 - 2400 åbnes ved behov efter forudgående bestilling (gratis).

Kl. 2400 - 0600 åbnes ved behov efter forudgående bestilling (mod gebyr).

1. november - 31. marts

Kl. 0800 - 2200 åbnes ved behov efter forudgående bestilling

(gratis - juleaftensdag og nytårsdag dog kun gratis frem til kl. 1600).

Kl. 2200 - 0800 åbnes ved behov efter forudgående bestilling (mod gebyr).

På tidspunkter hvor broen åbnes mod gebyr opkræves 1.250 kr. pr.

åbning. Gebyret er momsfrit. Der opkræves kun ét gebyr pr.

rekvireret åbning uanset antallet af gennemsejlende både.

Faktura vedr. broåbningsgebyr stiles til den person, der rekvirerer broåbningen.

For at sikre betaling kan brovagten forlange, at rekvirenten oplyser

og dokumenterer sit CPR-nummer. Rekvireres broåbning af

udenlandske gæstesejlere, kan gebyr forlanges erlagt på stedet.

Kabler

Se kort 134.

Kommunikation

Broåbning bestilles ved direkte henvendelse til en af brovagterne i

Frederiksholmbroens Brolaug 

(en liste kan ses på www.frederiksholmbroen.dk).

Gratis broåbninger bestilles senest 2 timer før ønsket

gennemsejling. 

Gebyrbelagte broåbninger bestilles senest 4 timer før ønsket gennemsejling.
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Der forefindes megafon ved broens styrepult, som brovagten kan

anvende til kommunikation med fartøjer nær eller under passage af Proviantbroen

Signaler fra bro

På hver side af begge broklapper er der anvendt vandret lyssignal

med hhv. rød, grønt og gult signal (Ø200):

1. Fast gult lys betyder bro lukket.

Skibe, der ikke kræver broåbning, kan passere.

2. Blinken fra rødt lys i 10 sek. betyder bro lukket.

Klargøring til broåbning. Gennemsejling forbudt, også for fartøjer,

som kan passere den lukkede bro.

3. Fast rødt lys betyder bro åbner.

Gennemsejling forbudt, også for fartøjer, som kan passere den

lukkede bro.

4. Blinken fra grønt lys i 10 sek. betyder bro åben.

Klargøring til gennemsejling. Gennemsejling forbudt, også for

fartøjer, som kan passere den lukkede bro.

5. Fast grønt lys betyder bro åben.

Gennemsejling tilladt.

6. Blinken fra rødt lys i 10 sek. betyder bro åben.

Klargøring til brolukning eller sejlretning ændres. Gennemsejling

forbudt, også for fartøjer, som kan passere den lukkede bro.

7. Fast rødt lys betyder bro lukker.

Gennemsejling forbudt, også for fartøjer, som kan passere den

lukkede bro.

Generelle bestemmelser

Fortøjning ved broen eller dennes beskyttelsesværker er forbudt.

Ligeledes er det forbudt at bestige broen, samt at anvende

bådshager mod denne.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.

Oplysning om ejerforhold samt ansvarlige for broens operationelle forhold

Proviantbroen er ejet af Københavns Kommune.

Ansvarlig for broens drift- og vedligehold:

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik

Islands Brygge 37

2300 København S
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Telefon 40 49 41 46

Brovagtstjeneste (broåbning) varetages af:

Frederiksholmbroens Brolaug under Grundejerforeningen Holmen

Halvtolv 21, 2.th

1436 København K

I tilfælde af driftsforstyrrelser på broen kontaktes Kemp & Lauritzen

på telefon 43 66 88 88 (døgnvagt).

Bemærkninger

Ovenstående broreglement er behandlet af Søfartsstyrelsen i

henhold til § 6, nr. 5, i lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014

om sikkerhed til søs, og træder i kraft den 20. december 2014.

Broreglementet kan rekvireres ved henvendelse til:

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik

Islands Brygge 37

2300 København S

eller downloades som PDF-fil via nedenstående link til kommunens hjemmeside:

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/forvaltninger/teknik-og-miljoeforvaltning/organisation/byens-fysik/nye-anlaegsprojekter/udvikling-af-anlaegsprogrammer/broer

Opdateret: 28-1-2015
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Sallingsundbroen

Sidste opdateringer • Tekst: 3-2-2017

Beliggenhed

Salling Sund, forbinder Salling med Mors.

56°45,0'N 8°50,9'E - kort 109

Set fra NE - fotograferet juli 2014

Anmærkning

Indtil videre er den flydende afmærkning ved nævnte bro ikke på

plads og i orden.

Gennemsejlingshøjde

26 m i gennemsejlingsfagene ved middelvandstand.

Gennemsejlingsbredde

60 m i gennemsejlingsfagene.

Afmærkning

Se broplan.

De 3 bropiller i gennemsejlingsfagene er facadebelyste.

Strøm

I Salling Sund er tidevandstrømmen meget ringe og mærkes kun

under rolige vindforhold, og strømmen skifter da regelmæssigt.

Forskellen mellem højvande og lavvande er under 5 cm. Hårde

W-lige storme giver indtil 1,6 m højvande, E-lige storme indtil 1,5 m lavvande.
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Besejling

Sejlads skal foregå gennem de afmærkede gennemsejlingsfag samt i

Glyngøre Fyr SW-vendte hvide fyrvinkel, se i øvrigt broplan og kort 109.

Set fra S - fotograferet juli 2014

Opdateret: 11-1-2017
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Sjælland-Farøbroen

Sidste opdateringer • Tekst: 19-10-2016

Beliggenhed

Forbinder Sjælland med Farø.

54°57,7'N 11°59,8'E - kort 161 eller 162

Set fra W - fotograferet 1997

Brolængde

1596 m

Gennemsejlingshøjde

20 m i begge gennemsejlingsfag, der er beliggende i den N-lige

ende af broen.

Gennemsejlingsbredde

40 m i begge gennemsejlingsfag, der er beliggende i den N-lige

ende af broen.

Afmærkning

Se broplan samt Generelle bestemmelser.

Strøm

Strømmen skifter under rolige vejrforhold regelmæssigt hver 6.

time.  Flodstrømmen  kommer fra W, ebbestrømmen fra E.

Strømmens fart er 1-2 knob. Under urolige forhold er

strømforholdene uregelmæssige, og strømmen kan løbe samme vej i
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lang tid. W- og NW-lig storm giver E-gående strøm, og E- og SE-lig

storm giver W-gående strøm. Strømmen kan opnå en fart på 3-5 knob.

Besejling

Vedrørende passage af broen, se Generelle bestemmelser.

Kabler

Ca. 0,5 sm W for Sjælland-Farøbroen går et telekabel fra Sjælland

til Falster.

Generelle bestemmelser

§ 1. Farøbroerne består af to broer, der forbinder henholdsvis

Sjælland og Farø samt Farø og Falster.

Stk. 2. Sjælland-Farøbroen er en højbro, der hviler på to landpiller

og 17 strømpiller. Broens to gennemsejlingsfag er beliggende i den

nordlige ende af broen, og har begge en gennemsejlingsåbning på

40 m bredde og en fri højde på 20 m. Gennemsejlingsfagene er

afmærket med fyr, der viser grønt lys på styrbordsside og rødt lys

på bagbordsside i sejlretningen for indgående. Midt over

gennemsejlingsfagene er anbragt et hvidt, fast lys.

Stk. 3. Farø-Falsterbroen er en skråstagsbro, der hviler på 2

landpiller og 15 strømpiller. Gennemsejlingsfaget er ophængt imellem

niende og tiende pille regnet fra Farø-siden. Gennemsejlingsfaget

har en fri bredde på 260 m og en fri højde på 26 m.

Gennemsejlingsfaget er afmærket med fyr, der viser grønt lys på

styrbordsside og rødt lys på bagbordsside i sejlretningen for

indgående. Midt over gennemsejlingsfaget er anbragt et hvidt, fast lys.

§ 2. Følgende bestemmelser gælder for passage af Sjælland-Farøbroen:

a. Ved gennemsejling skal skibe, bortset fra mindre fartøjer,

benytte de to afmærkede gennemsejlingsfag.

b. Det sydlige gennemsejlingsfag må kun benyttes af skibe for

indgående (østlig kurs) og det nordlige gennemsejlingsfag må kun

benyttes af skibe for udgående (vestlig kurs).

c. Et gennemsejlingsfag må kun passeres af et skib ad gangen.

§ 3. Følgende bestemmelser gælder for passage af Farø-Falsterbroen:

a. Ved gennemsejling skal skibe, bortset fra mindre fartøjer,

benytte gennemsejlingsfaget.

 

§ 4. Skibe skal, når de har passeret broerne, give modgående skibe

tilstrækkelig plads til at rette kursen ind mod det korrekte gennemsejlingsfag.

Stk. 2. Inden for en afstand af 500 m fra broerne er sejlads på

tværs af farvandet ud for gennemsejlingsfagene forbudt. 

§ 5. Inden for et område, der strækker sig 500 m på hver side af

broerne, må skibe, undtagen mindre skibe, der driver

bundgarnsfiskeri, kun ankre, når det er strengt nødvendigt, f.eks.

for at undgå påsejling af broerne. Side 2



Stk. 2. Inden for samme område er fiskeri med drivende eller

slæbende redskaber forbudt, og andet fiskeri må kun udøves,

således at sejladsen gennem broerne ikke vanskeliggøres.

§ 6. Fortøjning ved bropillerne er forbudt. Ligeledes er det forbudt

at bestige broerne fra både eller fartøjer.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.

Set fra E - fotograferet 1997

Opdateret: 22-7-2009
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Sjællandsbroen og jernbanebro syd herfor

Sidste opdateringer • Tekst: 11-5-2005

Beliggenhed

Københavns Havn, S-lige del.

55°38,5'N 12°33,0'E - kort 134

Set fra S - fotograferet juli 2006

Gennemsejlingshøjde

For begge broers gennemsejlingsfag, 3 m ved middelvandstand.

Gennemsejlingsbredde

Jernbanebroen ca. 17 m, Sjællandsbroen 16 m og slusen 10 m

(længde 53 m).

Afmærkning

Sjællandsbroen og slusen, se broplan.

Besejling

Åbningstider for slusen i Kalveboderne, se Særlige bestemmelser

under Københavns Havn.
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Opdateret: 16-9-2015
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Storebæltsbroen (Vestbroen)

Sidste opdateringer • Tekst: 3-3-2017

Beliggenhed

Forbinder Fyn og Sprogø.

55°18,7'N 10°54,3'E - kort 143

Set fra N - fotograferet 2000

Anmærkning

Indtil videre udføres vedligeholdelsesarbejde på Vestbroen mellem

pille 34 og 38.

Arbejdet udføres fra mobil platform ophængt under broen, hvorved

gennemsejlingshøjden reduceres med ca. 6 m midt på brofagene og

ca. 3 m ved

bropillerne.

Når der arbejdes i gennemsejlingsfagene, vil vejlederfartøjet

>>Svend T<< (2ETT8) være tilstede i området og kan kontaktes på

VHF kanal 11 og 16.

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage, og følge

instruktioner fra

vejlederfartøjet.
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Gennemsejlingshøjde

18 m ved middelvandstand i en bredde på 70 m omkring midten af

brofagene. Gennemsejlingshøjden i de øvrige brofag aftager

gradvist fra gennemsejlingsfagene til 5,50 m ved brofaget nærmest

Sprogø og til 7,50 m ved brofaget nærmest Fyn.

Gennemsejlingsbredde

104 m.

Afmærkning

Se broplan.

Strøm

Opmærksomheden henledes på, at strømmen i Vesterrenden

almindeligvis ikke løber parallelt med gennemsejlingsretningen

Besejling

Vedrørende sejladsregler og forbud, se Generelle bestemmelser § 12.

Vedrørende den skibstrafiktjenenste (Vessel Traffic Service)

benævnt Great Belt VTS, der er etableret i Storebælt, se Særlige

bestemmelser §§ 6-8.

Opmærksomheden henledes på, at følgende skibe skal deltage i

skibsmeldesystemet BELTREP inden for meldesystemets område:

Alle skibe på bruttotonnage på 50 og derover samt skibe med en

højde over vandoverfladen på 15,0 m og derover.

Kabler

Kabler findes S for broen, se kort 143.

Generelle bestemmelser

Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2013

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152520) om

skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og

Vestbroen i Storebælt (se note 1)

I medfør af § 1, stk. 2 og 3, § 6 og § 32 stk. 8 i lov om sikkerhed

til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010 fastsættes:

Anvendelse

§ 1. Til sikring af skibsfarten, miljøet og den faste forbindelse over

Storebælt i Østerrenden og Vesterrenden er der etableret et

skibsmeldesystem benævnt BELTREP.

§ 2. Danske og udenlandske skibe skal overholde bestemmelserne om

1) meldeforpligtelser og procedurer for det obligatoriske

skibsmeldesystem BELTREP, jf. § 3, samt bilag 2 og 3,

2) sejlads i områderne omkring den faste forbindelse over

Storebælt, jf. §§ 9-13 og bilag 4 til 6.
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Stk. 2. For så vidt angår forhold omfattet af lov om beskyttelse af

havmiljøet henvises der til Naturstyrelsens bekendtgørelse om

indberetning af oplysninger om farligt gods via skibsmeldesystemet BELTREP.

Stk. 3. Skibsmeldesystemet BELTREP er godkendt af den

Internationale Maritime Organisation (IMO) (se note 2) og gælder

for de i § 3, stk. 1, nævnte skibe.

Stk. 4. Sejladsbestemmelserne i §§ 9-13 gælder for alle skibe.

Stk. 5. Ved skibe forstås enhver form for flydende materiel, der

anvendes eller kan anvendes som transportmiddel på vandet.

Skibsmeldesystemet BELTREP

§ 3. Følgende skibe, der passerer igennem BELTREPområdet samt

ankommer til eller afgår fra en havn eller enankerplads i

BELTREP-området, skal melde, jf. bilag 2 og bilag 3-B:

1) Alle skibe med en bruttotonnage på 50 og derover.

2) Alle skibe med en højde over vandoverfladen på 15,0 meter og derover.

Stk. 2. Fritidsfartøjer med en skroglængde mindre end 15 meter

eller med en bruttotonnage mindre end 50 er undtaget fra at

deltage i meldesystemet.

Stk. 3. Krigsskibe, troppetransportskibe og flådehjælpeskibe samt

andre skibe, som ejes eller drives af en stat, ogsom kun anvendes i

offentlig og ikke-kommerciel tjeneste, er ikke omfattet af

meldeforpligtigelser og meldeprocedurer for BELTREP, jf. § 2, stk. 1,

nr. 1, samt bilag 2 og 3-B.

Stk. 4. Meldepligtige skibe skal melde senest ved passage af

meldelinjer, jf. § 4, eller forinden afgang fra en havn eller

ankerplads beliggende i BELTREP-området. En melding kan desuden

sendes forud for passage ind i BELTREP-området, jf. bilag 2 og

kortskitsen i bilag 3-B.

§ 4. Skibsmeldesystemet BELTREP´s operative område, der dækker

den centrale og nordlige del af Storebælt samt farvandet omkring

Hatter Barn i Samsø Bælt, er angivet ved kortskitse, jf. bilag 3-A,

og er begrænset af følgende linjer:

En vestlig melde- og grænselinje benævnt RW mellem Fyn og Samsø

forbundet af følgende punkter:

Fyn                                  1) 55°36´,00 N, 010°38´,00 Ø (Korshavn)

Samsø                             2) 55°47´,00 N, 010°38´,00 Ø

(østkysten af Samsø)

En nordlig melde- og grænselinje benævnt RN mellem Samsø og

Sjælland forbundet af følgende punkter:

Samsø                             2) 55°47´,00 N, 010°38´,00 Ø

(østkysten af Samsø)

                                        3) 56°00´,00 N, 010°56´,00 Ø

(sydøst for Marthe Flak)

Sjælland                          4) 56°00´,00 N, 011°17´,00 Ø

(Sjællands Odde)
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En sydlig melde- og grænselinje benævnt RS mellem Sjælland, Omø

og østsiden af Langeland forbundet af følgende punkter:

Stigsnæs                         5) 55°12´,00 N, 011°15´,40 Ø (Gulfhavn)

Omø                                 6) 55°08´,40 N, 011°09´,00 Ø

(Ørespids, Omø)

                                        7) 55°05´,00 N, 011°09´,00 E (syd

for Ørespids)

Langeland                       8) 55°05´,00 N, 010°56´,10 E (Snøde Øre)

En sydvestlig melde- og grænselinje benævnt RSW mellem

vestsiden af Langeland og Thurø Rev-bøjen forbundet af følgende

punkter: 

Langeland     9) 55°00',00 N, 010°48',70 Ø (Syd for Korsebølle Rev)

Thurø Rev     10) 55°01',20 N, 010°44',00 Ø (Thurø Rev bøjen)

§ 5. BELTREP-området er opdelt i to sektorer adskilt af en linje ved 

breddeparallel 11) 55°35',00 N (Fyns Hoved - Jammerland Bugt). 

Stk. 2. Sektor 1 er beliggende nord for breddeparallellen og sektor 

2 syd for. Hver sektor er tildelt en VHF-kanal, som skal anvendes 

ved kommunikation med Great Belt VTS.

Skibstrafiktjenesten Great Belt VTS

§ 6. Der er etableret en skibstrafiktjeneste (Vessel Traffic Service) 

benævnt Great Belt VTS, der opererer skibsmeldesystemet 

BELTREP. Kaldesignalet er "Belt Traffic".

Stk. 2. Skibstrafiktjenesten Great Belt VTS drives af den danske 

VTS-myndighed. Driften af BELTREP og Great Belt VTS skal ske 

under iagttagelse af gældende vejledning om skibstrafiktjenester 

(VTS) i danske farvande. Der er etableret en skibstraflktjeneste 

(Vessel Traffic Service) benævnt Great Belt VTS, der opererer 

skibsmeldesystemet BELTREP. Kaldesignalet er "Belt Traffic".

§ 7. Ved kommunikation med Great Belt VTS følges procedurerne

angivet i bilag 1.

§ 8. Great Belt VTS yder følgende tjenester til skibsfarten inden for 

det i § 4 nævnte område:

1) Udsendelse af informationer af generel interesse for skibsfarten

området, såsom trafiksituationen, afmærkning, fyr, vind- og 

strømforhold, vandstand, isforekomster eller andre sejladsmæssige 

og sikkerhedsmæssige forhold. Sådanne generelle informationer vil 

blive udsendt på en af Great Belt VTS nærmere angivet VHF-kanal 

efter forudgående annoncering på kanal 16 samt arbejdskanalerne 

11 og 74. Sådanne informationer kan endvidere gives efter 

anmodning på en af Great Belt VTS nærmere angivet kanal.

2) Individuel sejladsvejledning til støtte for skibes beslutningstagen 

med henblik på at undgå påsejling af Storebæltsbroerne, kollisioner 

mellem skibe og grundstødninger i svært navigable områder. Great 

Belt VTS vil informere et identificeret skib, når individuel 

sejladsvejledning påbegyndes og efterfølgende afsluttes.              
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3) Henvisning af ankerpladser til skibe i tilfælde af havari, 

vejrforhold, dårlig sigt, ændring i dybder eller lignende.

Ankerpladserne er vist i søkort over området samt i bilag 3-A.

4) Hastende informationer om særlige forhold vedrørende 

sejladssikkerheden i området vil blive udsendt på en af Great Belt 

VTS nærmere angivet kanal efter forudgående annoncering på 

kanal 16 samt arbejdskanalerne 11 og 74.

Stk. 2. Alle radiopligtige skibe, der sejler i BELTREP-området, skal 

holde kontinuerlig lyttevagt på den relevante arbejdskanal samt 

kanal 16.

Østbroen

§ 9. Broen over Østerrenden er en højbro, der forbinder Sprogø og 

Sjælland. Broens tilslutningsfag hviler på 2 landfæster, 2 

ankerblokke og 19 bropiller, 12 mod Sjælland og 7 mod Sprogø.

Bropillerne er betegnet med numrene 2 til 26 regnet fra

Sjællandssiden. 

Stk. 2. I gennemsejlingsfaget mellem de to brotårne, nr. 16 og 17,

er der etableret et trafiksepareringssystem, jf. bilag 4. Den fri 

gennemsejlingshøjde mellem brotårnene er 65 meter ved 

middelvandstand. Den mindste frie gennemsejlingshøjde ved 

middelvandstand i de øvrige brofag er vist i tabellen, jf. bilag 5.

Sejiadsregler og forbud i Østerrenden

§ 10. Sejlads under Østbroen er kun tilladt for skibe med en højde 

over vandoverfladen mindre end 65,0 meter.

Stk. 2. Skibe med en største længde overalt på 20 meter og 

derover skaf bruge trafikruterne i trafiksepareringen mellem Korsør 

og Sprogø.

Stk. 3. Skibe med en største længde overalt på ikke over 20 meter 

samt sejlskibe skal så vidt muligt undgå sejlads i

trafiksepareringens trafikruter mellem Østbroens to brotårne og i 

stedet benytte broens øvrige gennemsejlingsfag.

Stk. 4. Fiskeri er forbudt i den nordgående og sydgående trafikrute 

i trafiksepareringen mellem Korsør og Sprogø, jf. bilag 4.

Vestbroen

§ 11. Broen over Vesterrenden er en lavbro, der forbinder Fyn og 

Sprogø. Broen hviler på 2 landfæster og 62 bropiller, der er 

betegnet med numrene 2 til 63 regnet fra Sprogø-siden.

Stk. 2. Vestbroens østlige gennemsejlingsfag er etableret mellem 

bropillerne 34 og 35, og det vestlige gennemsejlingsfag er etableret 

mellem bropillerne 37 og 38. De to gennemsejlingsfag er adskilt af 

to uafmærkede brofag. Gennemsejlingsfagene har en bredde på 104 

meter, og den fri gennemsejlingshøjde er 18 meter ved 

middelvandstand len bredde af 70 meter omkring midten af 
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brofagene, jf. bilag 6.

Stk. 3. Gennemsejlingshøjden i de øvrige brofag aftager gradvist 

fra gennemsejlingsfagene til 5,50 meter ved brofaget nærmest 

Sprogø og til 7,50 meter ved brofaget nærmest Fyn. Den mindste 

frie gennemsejlingshøjde ved middelvandstand i de enkelte brofag 

er vist i tabellen, jf. bilag 6.

Sejladsregler og forbud i Vesterrenden

§ 12. Sejlads under Vestbroen er kun tilladt for skibe med en 

dødvægtstonnage mindre end 1000 tons samt skibe med en højde 

over vandoverfladen mindre end 18,0 meter.

Stk. 2. Alle skibe med en bruttotonnage på 50 og derover, der

ønsker at sejle under Vestbroen, skal benytte de to afmærkede

gennemsejlingsfag. 

Stk. 3. For alle skibe gælder, at nordgående skibe skal benytte det

østlige gennemsejlingsfag, og sydgående skibe skal benytte det 

vestlige gennemsejlingsfag, jf. bilag 6.

Stk. 4. Ankring og fiskeri er forbudt i de afmærkede

anduvningssejlløb gennem Vestbroen samt over en strækning på 

500 meter i disse sejlløbs forlængelse på den anden side af broen, 

jf. bilag 6.

Stk. 5. Sejlads på tværs af farvandet ud for gennemsejlingsfagene 

er forbudt inden for en afstand af 500 meter fra Vestbroen, jf. 

bilag 6.

Generelle forbud

§ 13. Fortøjning til og opankring under begge broer er forbudt uden 

forudgående tilladelse fra Great Belt VTS.

Stk. 2. Dykning og unødigt ophold er forbudt i

gennemsejlingsløbene under begge broer uden forudgående 

tilladelse fra Great Belt VTS.

Straf

§ 14. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde

eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller er

fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold,

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel

for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) 

strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 488 af 31. maj 2007 om

skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads gennem Østbroen og 
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Vestbroen i Storebælt ophæves.

Noter:

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele 

af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 

2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og

trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og om 

ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF, EF-Tidende 2002 nr. L 

280, side 10, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2009/17/EF af 23. april 2009, EF-Tidende 2009 nr. L 131, 

side 101, Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/18/EF af 

23. april og af Kommissionens direktiv 2011/15/EU af 23. februar 

2011, EU-tidende 2011 nr. L 49, side 33.

2) Godkendt ved resolution MSC.332(90) den 22. maj 2012: 

Adoption of amendments to the existing mandatory ship reporting 

system "In the Storebælt (Great Belt) Traffic Area (BELTREP)".

Bilag 1 Kommunikationsinformation og -procedure samt tildelte 

VHF-kanaler for BELTREP

BELTREP-kaldesignal: "Belt Traffic".

VHF-kanaler       Operationel anvendelse

VHF-kanal 74      Sektor 1 - Nord

VHF-kanal 11      Sektor 2 - Syd

VHF-kanal 10      Udsendelse af informationer, individuel

assistance samt reservekanal

VHF-kanal 16      Lyttevagt samt annoncering af informationer

Great Belt VTS opererer BELTREP-systemet. 

H24 kontaktinformation til Great Belt VTS:

1) Great Belt VTS holder kontinuerlig lyttevagt på VHF-kanal 74, 11 

og 16.

2) Vagttelefon: +45 58 37 68 68

3) Fax: +45 58 37 28 19

4) MMSI-nr: 002190001

5) E-mail: beltrep@sok.dk

6) Webside: www.beltrep.org

Adresse:
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Great Belt VTS 

Sylowsvej 8              

4220 Korsør

Danmark

Kommunikationsprocedure i BELTREP-området:

1) Der skal holdes kontinuerlig lyttevagt på den relevante 

arbejdskanal samt kanal 16.

2) Ved passage af linjen mellem sektor 1 og sektor 2 skal der 

skiftes til den relevante VHF-kanal.

3) Skib-til-skib kommunikation bør udføres på den relevante 

BELTREP VHF-arbejdskanal.

4) Kommunikationssproget er engelsk. I særlige tilfælde kan dansk

anvendes. 

5) Great Belt VTS kan ved kommunikation til skibe benytte følgende 

IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP), section

A1/6, 

VTS message markers: ADVICE, WARNING,

INFORMATION, QUESTION, ANSWER, REQUEST og INTENTION.

Set fra S - fotograferet 2000
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Storebæltsbroen (Østbroen)

Sidste opdateringer • Tekst: 18-1-2017

Beliggenhed

Forbinder Sprogø og Sjælland.

55°20,5'N 11°02,3'E - kort 143

Set fra N - fotograferet 2000

Gennemsejlingshøjde

65 m mellem brotårnene ved middelvandstand.

Afmærkning

Se kort 143.

Besejling

Vedrørende sejladsregler og forbud, se Særlige bestemmelser § 10.

Vedrørende den skibstrafiktjenenste (Vessel Traffic Service)

benævnt Great Belt VTS, der er etableret i Storebælt, se Generelle

bestemmelser §§ 6-8.

Opmærksomheden henledes på, at følgende skibe skal deltage i

skibsmeldesystemet BELTREP inden for meldesystemets område:

Alle skibe på bruttotonnage på 50 og derover samt skibe med en

højde over vandoverfladen på 15,0 m og derover.

Opmærksomheden henledes endvidere på, at der i henhold til IMO Side 1



cirkulære COLREG.2/Circ.54 er fastsat fartbegrænsning således, at

før indsejling i trafiksepareringssystemet bør hastigheden reduceres

til maksimalt 20 knob.

Kabler

Kabelfelt findes N for broen. Desuden findes kabel, ude af brug S

for broen.

Generelle bestemmelser

Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2013

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152520) om

skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og

Vestbroen i Storebælt (se note 1)

I medfør af § 1, stk. 2 og 3, § 6 og § 32 stk. 8 i lov om sikkerhed

til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010 fastsættes:

Anvendelse

§ 1. Til sikring af skibsfarten, miljøet og den faste forbindelse over

Storebælt i Østerrenden og Vesterrenden er der etableret et

skibsmeldesystem benævnt BELTREP.

§ 2. Danske og udenlandske skibe skal overholde bestemmelserne om

1) meldeforpligtelser og procedurer for det obligatoriske

skibsmeldesystem BELTREP, jf. § 3, samt bilag 2 og 3,

2) sejlads i områderne omkring den faste forbindelse over

Storebælt, jf. §§ 9-13 og bilag 4 til 6.

Stk. 2. For så vidt angår forhold omfattet af lov om beskyttelse af

havmiljøet henvises der til Naturstyrelsens bekendtgørelse om

indberetning af oplysninger om farligt gods via skibsmeldesystemet BELTREP.

Stk. 3. Skibsmeldesystemet BELTREP er godkendt af den

Internationale Maritime Organisation (IMO) (se note 2) og gælder

for de i § 3, stk. 1, nævnte skibe.

Stk. 4. Sejladsbestemmelserne i §§ 9-13 gælder for alle skibe.

Stk. 5. Ved skibe forstås enhver form for flydende materiel, der

anvendes eller kan anvendes som transportmiddel på vandet.

Skibsmeldesystemet BELTREP

§ 3. Følgende skibe, der passerer igennem BELTREPområdet samt

ankommer til eller afgår fra en havn eller enankerplads i

BELTREP-området, skal melde, jf. bilag 2 og bilag 3-B:

1) Alle skibe med en bruttotonnage på 50 og derover.

2) Alle skibe med en højde over vandoverfladen på 15,0 meter og derover.

Stk. 2. Fritidsfartøjer med en skroglængde mindre end 15 meter

eller med en bruttotonnage mindre end 50 er undtaget fra at

deltage i meldesystemet.

Stk. 3. Krigsskibe, troppetransportskibe og flådehjælpeskibe samt

andre skibe, som ejes eller drives af en stat, ogsom kun anvendes i

offentlig og ikke-kommerciel tjeneste, er ikke omfattet af
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meldeforpligtigelser og meldeprocedurer for BELTREP, jf. § 2, stk. 1,

nr. 1, samt bilag 2 og 3-B.

Stk. 4. Meldepligtige skibe skal melde senest ved passage af

meldelinjer, jf. § 4, eller forinden afgang fra en havn eller

ankerplads beliggende i BELTREP-området. En melding kan desuden

sendes forud for passage ind i BELTREP-området, jf. bilag 2 og

kortskitsen i bilag 3-B.

§ 4. Skibsmeldesystemet BELTREP´s operative område, der dækker

den centrale og nordlige del af Storebælt samt farvandet omkring

Hatter Barn i Samsø Bælt, er angivet ved kortskitse, jf. bilag 3-A,

og er begrænset af følgende linjer:

En vestlig melde- og grænselinje benævnt RW mellem Fyn og Samsø

forbundet af følgende punkter:

Fyn                                  1) 55°36´,00 N, 010°38´,00 Ø (Korshavn)

Samsø                             2) 55°47´,00 N, 010°38´,00 Ø

(østkysten af Samsø)

En nordlig melde- og grænselinje benævnt RN mellem Samsø og

Sjælland forbundet af følgende punkter:

Samsø                             2) 55°47´,00 N, 010°38´,00 Ø

(østkysten af Samsø)

                                        3) 56°00´,00 N, 010°56´,00 Ø

(sydøst for Marthe Flak)

Sjælland                          4) 56°00´,00 N, 011°17´,00 Ø

(Sjællands Odde)

En sydlig melde- og grænselinje benævnt RS mellem Sjælland, Omø

og østsiden af Langeland forbundet af følgende punkter:

Stigsnæs                         5) 55°12´,00 N, 011°15´,40 Ø (Gulfhavn)

Omø                                 6) 55°08´,40 N, 011°09´,00 Ø

(Ørespids, Omø)

                                        7) 55°05´,00 N, 011°09´,00 E (syd

for Ørespids)

Langeland                       8) 55°05´,00 N, 010°56´,10 E (Snøde Øre)

En sydvestlig melde- og grænselinje benævnt RSW mellem

vestsiden af Langeland og Thurø Rev-bøjen forbundet af følgende

punkter: 

Langeland     9) 55°00',00 N, 010°48',70 Ø (Syd for Korsebølle Rev)

Thurø Rev     10) 55°01',20 N, 010°44',00 Ø (Thurø Rev bøjen)

§ 5. BELTREP-området er opdelt i to sektorer adskilt af en linje ved 

breddeparallel 11) 55°35',00 N (Fyns Hoved - Jammerland Bugt). 

Stk. 2. Sektor 1 er beliggende nord for breddeparallellen og sektor 

2 syd for. Hver sektor er tildelt en VHF-kanal, som skal anvendes 

ved kommunikation med Great Belt VTS.
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Skibstrafiktjenesten Great Belt VTS

§ 6. Der er etableret en skibstrafiktjeneste (Vessel Traffic Service) 

benævnt Great Belt VTS, der opererer skibsmeldesystemet 

BELTREP. Kaldesignalet er "Belt Traffic".

Stk. 2. Skibstrafiktjenesten Great Belt VTS drives af den danske 

VTS-myndighed. Driften af BELTREP og Great Belt VTS skal ske 

under iagttagelse af gældende vejledning om skibstrafiktjenester 

(VTS) i danske farvande. Der er etableret en skibstraflktjeneste 

(Vessel Traffic Service) benævnt Great Belt VTS, der opererer 

skibsmeldesystemet BELTREP. Kaldesignalet er "Belt Traffic".

§ 7. Ved kommunikation med Great Belt VTS følges procedurerne

angivet i bilag 1.

§ 8. Great Belt VTS yder følgende tjenester til skibsfarten inden for 

det i § 4 nævnte område:

1) Udsendelse af informationer af generel interesse for skibsfarten

området, såsom trafiksituationen, afmærkning, fyr, vind- og 

strømforhold, vandstand, isforekomster eller andre sejladsmæssige 

og sikkerhedsmæssige forhold. Sådanne generelle informationer vil 

blive udsendt på en af Great Belt VTS nærmere angivet VHF-kanal 

efter forudgående annoncering på kanal 16 samt arbejdskanalerne 

11 og 74. Sådanne informationer kan endvidere gives efter 

anmodning på en af Great Belt VTS nærmere angivet kanal.

2) Individuel sejladsvejledning til støtte for skibes beslutningstagen 

med henblik på at undgå påsejling af Storebæltsbroerne, kollisioner 

mellem skibe og grundstødninger i svært navigable områder. Great 

Belt VTS vil informere et identificeret skib, når individuel 

sejladsvejledning påbegyndes og efterfølgende afsluttes.              

        

3) Henvisning af ankerpladser til skibe i tilfælde af havari, 

vejrforhold, dårlig sigt, ændring i dybder eller lignende.

Ankerpladserne er vist i søkort over området samt i bilag 3-A.

4) Hastende informationer om særlige forhold vedrørende 

sejladssikkerheden i området vil blive udsendt på en af Great Belt 

VTS nærmere angivet kanal efter forudgående annoncering på 

kanal 16 samt arbejdskanalerne 11 og 74.

Stk. 2. Alle radiopligtige skibe, der sejler i BELTREP-området, skal 

holde kontinuerlig lyttevagt på den relevante arbejdskanal samt 

kanal 16.

Østbroen

§ 9. Broen over Østerrenden er en højbro, der forbinder Sprogø og 

Sjælland. Broens tilslutningsfag hviler på 2 landfæster, 2 

ankerblokke og 19 bropiller, 12 mod Sjælland og 7 mod Sprogø.

Bropillerne er betegnet med numrene 2 til 26 regnet fra

Sjællandssiden. 

Stk. 2. I gennemsejlingsfaget mellem de to brotårne, nr. 16 og 17,

er der etableret et trafiksepareringssystem, jf. bilag 4. Den fri 
Side 4



gennemsejlingshøjde mellem brotårnene er 65 meter ved 

middelvandstand. Den mindste frie gennemsejlingshøjde ved 

middelvandstand i de øvrige brofag er vist i tabellen, jf. bilag 5.

Sejiadsregler og forbud i Østerrenden

§ 10. Sejlads under Østbroen er kun tilladt for skibe med en højde 

over vandoverfladen mindre end 65,0 meter.

Stk. 2. Skibe med en største længde overalt på 20 meter og 

derover skaf bruge trafikruterne i trafiksepareringen mellem Korsør 

og Sprogø.

Stk. 3. Skibe med en største længde overalt på ikke over 20 meter 

samt sejlskibe skal så vidt muligt undgå sejlads i

trafiksepareringens trafikruter mellem Østbroens to brotårne og i 

stedet benytte broens øvrige gennemsejlingsfag.

Stk. 4. Fiskeri er forbudt i den nordgående og sydgående trafikrute 

i trafiksepareringen mellem Korsør og Sprogø, jf. bilag 4.

Vestbroen

§ 11. Broen over Vesterrenden er en lavbro, der forbinder Fyn og 

Sprogø. Broen hviler på 2 landfæster og 62 bropiller, der er 

betegnet med numrene 2 til 63 regnet fra Sprogø-siden.

Stk. 2. Vestbroens østlige gennemsejlingsfag er etableret mellem 

bropillerne 34 og 35, og det vestlige gennemsejlingsfag er etableret 

mellem bropillerne 37 og 38. De to gennemsejlingsfag er adskilt af 

to uafmærkede brofag. Gennemsejlingsfagene har en bredde på 104 

meter, og den fri gennemsejlingshøjde er 18 meter ved 

middelvandstand len bredde af 70 meter omkring midten af 

brofagene, jf. bilag 6.

Stk. 3. Gennemsejlingshøjden i de øvrige brofag aftager gradvist 

fra gennemsejlingsfagene til 5,50 meter ved brofaget nærmest 

Sprogø og til 7,50 meter ved brofaget nærmest Fyn. Den mindste 

frie gennemsejlingshøjde ved middelvandstand i de enkelte brofag 

er vist i tabellen, jf. bilag 6.

Sejladsregler og forbud i Vesterrenden

§ 12. Sejlads under Vestbroen er kun tilladt for skibe med en 

dødvægtstonnage mindre end 1000 tons samt skibe med en højde 

over vandoverfladen mindre end 18,0 meter.

Stk. 2. Alle skibe med en bruttotonnage på 50 og derover, der

ønsker at sejle under Vestbroen, skal benytte de to afmærkede

gennemsejlingsfag. 

Stk. 3. For alle skibe gælder, at nordgående skibe skal benytte det

østlige gennemsejlingsfag, og sydgående skibe skal benytte det 

vestlige gennemsejlingsfag, jf. bilag 6.

Stk. 4. Ankring og fiskeri er forbudt i de afmærkede

anduvningssejlløb gennem Vestbroen samt over en strækning på 

500 meter i disse sejlløbs forlængelse på den anden side af broen, 

jf. bilag 6.
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Stk. 5. Sejlads på tværs af farvandet ud for gennemsejlingsfagene 

er forbudt inden for en afstand af 500 meter fra Vestbroen, jf. 

bilag 6.

Generelle forbud

§ 13. Fortøjning til og opankring under begge broer er forbudt uden 

forudgående tilladelse fra Great Belt VTS.

Stk. 2. Dykning og unødigt ophold er forbudt i

gennemsejlingsløbene under begge broer uden forudgående 

tilladelse fra Great Belt VTS.

Straf

§ 14. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde

eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller er

fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold,

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel

for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) 

strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 488 af 31. maj 2007 om

skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads gennem Østbroen og 

Vestbroen i Storebælt ophæves.

Noter:

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele 

af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 

2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og

trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og om 

ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF, EF-Tidende 2002 nr. L 

280, side 10, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2009/17/EF af 23. april 2009, EF-Tidende 2009 nr. L 131, 

side 101, Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/18/EF af 

23. april og af Kommissionens direktiv 2011/15/EU af 23. februar 

2011, EU-tidende 2011 nr. L 49, side 33.

2) Godkendt ved resolution MSC.332(90) den 22. maj 2012: 

Adoption of amendments to the existing mandatory ship reporting 

system "In the Storebælt (Great Belt) Traffic Area (BELTREP)".

Bilag 1 Kommunikationsinformation og -procedure samt tildelte 

VHF-kanaler for BELTREP
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BELTREP-kaldesignal: "Belt Traffic".

VHF-kanaler       Operationel anvendelse

VHF-kanal 74      Sektor 1 - Nord

VHF-kanal 11      Sektor 2 - Syd

VHF-kanal 10      Udsendelse af informationer, individuel

assistance samt reservekanal

VHF-kanal 16      Lyttevagt samt annoncering af informationer

Great Belt VTS opererer BELTREP-systemet. 

H24 kontaktinformation til Great Belt VTS:

1) Great Belt VTS holder kontinuerlig lyttevagt på VHF-kanal 74, 11 

og 16.

2) Vagttelefon: +45 58 37 68 68

3) Fax: +45 58 37 28 19

4) MMSI-nr: 002190001

5) E-mail: beltrep@sok.dk

6) Webside: www.beltrep.org

Adresse:

Great Belt VTS 

Sylowsvej 8              

4220 Korsør

Danmark

Kommunikationsprocedure i BELTREP-området:

1) Der skal holdes kontinuerlig lyttevagt på den relevante 

arbejdskanal samt kanal 16.

2) Ved passage af linjen mellem sektor 1 og sektor 2 skal der 

skiftes til den relevante VHF-kanal.

3) Skib-til-skib kommunikation bør udføres på den relevante 

BELTREP VHF-arbejdskanal.

4) Kommunikationssproget er engelsk. I særlige tilfælde kan dansk

anvendes. 

5) Great Belt VTS kan ved kommunikation til skibe benytte følgende 

IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP), section

A1/6, 

VTS message markers: ADVICE, WARNING,
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INFORMATION, QUESTION, ANSWER, REQUEST og INTENTION.

Set fra S - fotograferet 2000
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Storstrømsbroen

Sidste opdateringer • Tekst: 5-12-2012

Beliggenhed

Storstrømmen, forbinder Masnedø og Falster.

54°57,9'N 11°53,0'E - kort 161 eller 162

Set fra SE - fotograferet 1997

Brolængde

3200 m

Gennemsejlingshøjde

26 m i det midterste buefag, og 25,5 m i det N-lige og S-lige buefag.

Gennemsejlingsbredde

125 m i det midterste buefag, og 95 m i det N-lige og S-lige buefag.

Afmærkning

Se broplan.

Strøm

Strømmen skifter under rolige vejrforhold regelmæssigt hver 6.

time.  Flodstrømmen  kommer fra W, ebbestrømmen fra E.

Strømmens fart er 1-2 knob. Under urolige forhold er

strømforholdene uregelmæssige, og strømmen kan løbe samme vej i

lang tid. W- og NW-lig storm giver E-gående strøm, og E- og SE-lig
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storm giver W-gående strøm. Strømmen kan opnå en fart på 3-5 knob.

Besejling

Vedrørende passage af broen, se Generelle bestemmelser.

ADVARSEL. Sejlads gennem broens sidefag er forbudt, da der er

fare for nedfald af betonstykker. I gennemsejlingsfaget, 7. brofag

fra nord og det sydligste brofag er der ikke fare for nedfald, hvorfor

sejlads er tilladt. De pågældende sidefag er markeret med skilte

påtrykt "GENNEMSEJLING TILLADT".

ADVARSEL. Det er forbundet med livsfare at passere under broen

med antenner (f.eks. piskantenner), der rager op over den

fastsatte frie gennemsejlingshøjde, idet sådanne antenner kan

komme i berøring med de på broen anbragte højspændingsledninger.

Der er endvidere mulighed for, at disse antenner kan forårsage en

så stor beskadigelse af ledningerne, at disse skal udskiftes med

deraf følgende erstatningskrav.

Kabler

W for Storstrømsbroen og i en afstand af indtil 1900 m fra denne 

findes et kabelfelt; kabelbåker på Masnedø,  Masnedø Kalv og

Falster. De W-ligste  kabelbåker, der står henholdsvis 200 m W for

Orehoved Havn og på SW-kysten af Masnedø er forsynet med fyr.

E for Storstrømsbroen og i en afstand indtil 500 m findes et 

kabelfelt; kabelbåker ved Gåbense og kabelbåker ved Masnedø SE-pynt.

Se i øvrigt Generelle bestemmelser.

Generelle bestemmelser

§ 1. Storstrømsbroen, der udgår fra S-spidsen af Masnedø i SW-lig

retning (ca. 210°) til et  punkt på N-siden af Falster omtrent midt

imellem Orehoved Havn og Gåbense Bro, er en  højbro, der hviler på

51 piller. Pillerne er betegnet med numrene 0-50, idet landpillen på 

Masnedø betegnes som nr. 0. Brofagene betegnes med numrene

0-1, 1-2, 2-3 o.s.v., regnet  fra Masnedøsiden. Brofagene nr.

21-22, 22-23, og 23-24 (det N-ligste, det midterste og det

S-ligste buefag) er kendelige ved bueoverbygninger.

Stk. 2. Den fri gennemsejlingshøjde ved middelvandstand er i det

midterste buefag 26 m  og i det N-lige og det S-lige buefag 25,5

m. Gennemsejlingens fri bredde er i det midterste buefag 125 m og

i det N-lige og det S-lige buefag 95 m.

Stk. 3. Vedrørende fyrbelysning og tågesignal henvises til søkort og fyrliste.

§ 2. Det N-lige buefag må kun benyttes af W-gående skibe. Det

midterste buefag må kun benyttes af E-gående skibe, samt af

W-gående skibe, hvis tophøjde gør dette påkrævet. I sådanne

tilfælde må gennemsejling kun finde sted, når

gennemsejlingsåbningen ikke samtidig benyttes af E-gående skibe.
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§ 3. Det er forbundet med livsfare at passere broen med antenner

(f.eks. piskantenner), der rager op over den fastsatte frie

gennemsejlingshøjde, idet sådanne antenner kan komme i berøring

med de på broen anbragte højspændingsledninger. Der er endvidere

mulighed  for, at disse antenner kan forårsage en så stor

beskadigelse af ledningerne, at disse skal  udskiftes med deraf

følgende erstatningskrav.

§ 4. Skibe, der har passeret broen, skal give skibe, der skal til at

passere denne, rigelig plads til at rette kursen ind mod gennemsejlingen.

Stk. 2. Inden for en afstand af 500 m fra broen er sejlads på tværs

af farvandet ud for buefagene forbudt.

§ 5. Inden for et område, der strækker sig fra 500 m E for til 1900

m W for broen, må der  kun ankres, når det er strengt nødvendigt,

f.eks. for at undgå påsejling af broen. Inden for  området findes kabler.

Stk. 2. Inden for samme område er fiskeri med drivende eller

slæbende redskab forbudt,  og andet fiskeri må kun udøves

således, at sejladsen gennem broen ikke vanskeliggøres.

§ 6. Fortøjning ved bropillerne er forbudt. Ligeledes er det forbudt

at bestige broen fra  både og fartøjer.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.

Set fra NW - fotograferet 1997
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Opdateret: 9-3-2011
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Svendborgsundbroen

Sidste opdateringer • Tekst: 17-2-2017

Beliggenhed

Mellem Fyn og Tåsinge.

55°02,8'N 10°36,2'E - kort 171

Set fra NE - fotograferet 1997

Anmærkning

1: Indtil videre udføres vedligeholdelsesarbejde på bropille 11 og 4

- 9. Arbejdet udføres fra stilladser, der rager ca. 1,5 m ud fra

bropillerne. Der arbejdes på tre bropiller samtidig. 

Dykkere anvendes.

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn.

2: I tidsperioden 1. marts - 15. maj 2017 udføres anlægsarbejde

ved de kunstige rev på N-siden af løbet ved broen. Arbejdet vil

have en varighed på ca. en uge, og udføres fra fartøjer der kan

kontaktes på VHF kanal 16.

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.

Gennemsejlingshøjde

I gennemsejlingsfaget (mellem bropillerne 11 og 12) er den frie

gennemsejlingshøjde 33 m på de midterste 50 m af faget.
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Gennemsejlingsbredde

80 m.

Afmærkning

Beskyttelsessænkekasserne er forsynet med fyr, se broplan. 

Bropillerne ved gennemsejlingsfaget er facadebelyst.

Strøm

Strømmen i Svendborg Sund er meget uregelmæssig, da den

påvirkes stærkt af vinden. NW-lig storm giver som regel W-gående

strøm med en fart indtil 6 knob og lavvande indtil 1,25 m under

middelvandstand. E-lig storm giver som regel E-gående strøm med

en fart indtil 6 knob og højvande indtil 1,25 m over

middelvandstand. Under langvarige, rolige vindforhold kan

strømmen opnå en fart på indtil 2-3 knob. Vinde mellem NW og NNE

giver normalt højvande i den E-lige del af sundet og lavvande i den

W-lige del, ligesom vinde mellem E og SW giver højvande i den

W-lige del og lavvande i den E-lige del. Under rolige vejrforhold

skifter strømmen hver 6. time og forskellen mellem højvande og

lavvande er 0,3-0,5 m.

Besejling

Kunstige stenrev er etableret henholdsvis NE og SW for bropille nr.

8, 9, 10 og 13. Revene måler øverst ca. 12 x 24 m og skrår ved

havbunden ud til ca. 20 x 38 m. Over revene findes ca. 0,5 m

vand. Revene strækker sig i alt ca. 50 m vinkelret ud fra broen.

Revene er afmærket med gule stager med krydstopbetegnelse, og

vil være vist i kort 171.

Kabler

W for broen er udlagt en naturgasledning tværs over Svendborg Sund.

Generelle bestemmelser

§ 1. For at undgå påsejling og beskadigelse af

Svendborgsundbroens piller, skal ethvert skib passere broen med

fornøden forsigtighed og med en efter forholdene afpasset fart.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.
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Set fra SW - fotograferet 1997

Opdateret: 22-7-2009
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Teglværksbroen

Sidste opdateringer • Tekst: 18-6-2014

Beliggenhed

Københavns Havn (Sydhavnen)

55°38,5'N 12°33,1'E - kort 134

Set fra W - fotograferet juli 2011

Brotype

Enkeltfløjet klapbro

Gennemsejlingshøjde

3,0 m ved middelvandstand med lukket bro.

Gennemsejlingsbredde

15 m i klapfag.

Afmærkning

Klapfaget er afmærket med et rødt blink, Fl.R.3s, på hver side af

gennemsejlingsfagets sydlige pille, og med et grønt blink Fl.G.3s, på

hver side af gennemsejlingsfagets nordlige pille. Endvidere er

broklappernes hjørner afmærket med Iso.W.4s, som afmærker det

bedste punkt for passage af den lukkede bro.

Ledeværkerne i hver side af gennemsejlingsfaget er belyst i begge ender.

Se i øvrigt broplan.

Strøm

Minimal strøm. Se løbende måling: http://oresund.badevand.dk/
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Besejling

Broen ligger ca. 150 m V for Teglværksløbets 90 graders knæk.   

Københavns Havn kan anløbes dag og nat. Større skibe

(erhvervsfartøjer og yachter) skal udfylde en Skibsanmeldelse . 

Se endvidere By og Havns hjemmeside, www.byoghavn.dk for mere info.

Brovagtens beføjelser

Brovagten kan, når sikkerhedshensyn eller andre hensyn kræver

det, nægte skibe eller fartøjer gennemsejling. Brovagten kan

endvidere tilbageholde fritidsfartøjer i op til ½ time og/eller

arrangere fælles gennemsejling for flere fritidsfartøjer på et

nærmere fastsat tidspunkt.

Skibe og fartøjer, som befinder sig i Teglværksløbet, skal ved

broåbninger rette sig efter brovagtens anvisninger.

Åbningstider

Af hensyn til morgen- og aftenmyldretidstrafikken har

Teglværksbroen spærretid i tidsrummene kl. 0730-0900 og kl.

1530-1730 på hverdage. 

I weekender og på helligdage er der ingen spærretid. 

Mandag-fredag 

(24. dec. og 31. dec. undtaget)

Åbningstid gratis: 

Kl. 0530-0730. Broåbning bestilles inden kl. 1400 dagen før

passage, dog senest fredag/sidste hverdag før weekender/helligdage.

Kl. 0900-1530 Broåbning bestilles senest 2 timer før passage.

Kl. 1730-2200 Broåbning bestilles telefonisk samme dag inden kl.

1400 og bekræftes senest 3 timer før passage.

Åbningstid mod gebyr: 

Kl. 2200-0530. Broåbning bestilles telefonisk samme dag inden kl.

1400 og bekræftes senest 3 timer før passage.

Lørdage samt søn- og helligdage 

(24. dec. og 31. dec. undtaget)

Åbningstid gratis: 

Kl. 0530-2200 Broåbning bestilles telefonisk inden kl. 1400 den

foregående fredag/ sidste hverdag før helligdage. Broåbning skal

bekræftes 3 timer før passage.

Åbningstid mod gebyr: 

Kl. 2200-0530 Broåbning bestilles telefonisk inden kl. 1400 den

foregående fredag/ sidste hverdag før helligdage. Broåbning skal

bekræftes 3 timer før passage. Side 2



Juleaftensdag og nytårsaftensdag 

(Faldende på hverdage)

Åbningstid gratis: 

Kl. 0530-0730 Broåbning bestilles telefonisk inden kl. 1400 den

foregående fredag/sidste hverdag før helligdage. Broåbning skal

bekræftes 3 timer før passage. 

Kl. 0900-1530 Broåbning bestilles telefonisk inden kl. 1400 den

foregående fredag/sidste hverdag før helligdage. Broåbning skal

bekræftes 3 timer før passage. 

Åbningstid mod gebyr: 

Kl. 2200-0530 Broåbning bestilles telefonisk inden kl. 1400 den

foregående fredag/sidste hverdag før helligdage. Broåbning skal

bekræftes 3 timer før passage. 

Juleaftensdag og nytårsaftensdag 

(Faldende på lørdage eller søndage)

Åbningstid gratis: 

Kl. 0530-1600 Broåbning bestilles telefonisk inden kl. 1400 den

foregående fredag/sidste hverdag før helligdage. Broåbning skal

bekræftes 3 timer før passage.

Åbningstid mod gebyr: 

Kl. 1600-0530 Broåbning bestilles telefonisk inden kl. 1400 den

foregående fredag/sidste hverdag før helligdage. Broåbning skal

bekræftes 3 timer før passage. 

De til enhver tid gældende regler for brobetjening af

Teglværksbroen findes på kommunens hjemmeside under

overskriften 'Sådan får du åbnet en bro', jf. følgende link: 

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/forvaltninger/teknik-og-miljoeforvaltning/organisation/byens-fysik/nye-anlaegsprojekter/udvikling-af-anlaegsprogrammer/broer

På tidspunkter hvor broen åbnes mod et gebyr opkræves 1.250 kr.

pr. åbning. Gebyret er momsfrit. Der opkræves kun ét gebyr pr.

rekvireret åbning - uanset antallet af gennemsejlende både. 

Faktura vedr. broåbningsgebyr stiles til den person, der rekvirerer

broåbningen. 

For at sikre betaling kan brovagten forlange, at rekvirenten oplyser

og dokumenterer sit CPR-nummer. Rekvireres broåbning af

udenlandske gæstesejlere, kan gebyr forlanges erlagt på stedet.

Åbningstiderne er endvidere tilgængelige på danskehavnelods.dk.

Ændringer hertil annonceres i Efterretninger for Søfarende.
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Kabler

Se kort 134.

Kommunikation

For bestilling af broåbning kontakt:

Kemp & Lauritzen A/S

Roskildevej 12

2620 Albertslund

Telefon 43 66 88 88

Brovagten kaldes på VHF kanal 12 eller mobiltelefon (nummer

oplyses ved bestilling) ca. 10 min. før passage forventes at finde sted

Signaler fra bro

Teglværksbroens passagesignal, som består af 5 lanterner, befinder

sig oven på styrehuset. For broen vil der blive vist følgende

signaler, idet indgående betyder skib på vej ind i Teglværkshavnen

og udgående betyder skib på vej ud af Teglværkshavnen:

1. 1 fast rødt lys betyder, at der er gennemsejling forbudt, også

for fartøjer, som kan passere den lukkede bro.

2. Stadig blinken fra 2 røde lys betyder, at indgående skib er

observeret og kan forvente signal for gennemsejling (signal er

angivet i pkt. 3).

3. 2 faste røde lys betyder, betyder, at indgående skib kan

passere, mens udgående skibe skal stoppe.

4. Stadig blinken fra 3 røde lys betyder, at udgående skib er

observeret, og kan forvente signal for gennemsejling (signal er

angivet i pkt. 5).

5. 3 faste røde lys betyder, at et udgående skib kan passere, mens

indgående skibe skal stoppe.

6. 2 faste røde lys og 3 faste røde lys samtidig betyder, at broen

holdes åben for såvel ind- som udgående skibe, som kan passere

på eget ansvar.

7. 2 faste røde lys og samtidig stadig blinken fra 3 røde lys

betyder, at et indgående skib kan passere, medens et udgående

skib skal vente, men kan passere indenfor samme broåbning, når

det indgående skib har passeret broen. Udgående passage må dog

først finde sted, når signal angivet i pkt. 5 vises.

8. 3 faste røde lys og samtidig stadig blinken fra 2 røde lys

betyder, at et udgående skib kan passere, medens et indgående

skib skal vente, men kan passere indenfor samme broåbning, når Side 4



det udgående skib har passeret broen. Indgående passage må dog

først finde sted, når signal angivet i pkt. 3 vises.

Når signal for passage er givet, men uforudsete omstændigheder

forhindrer broens åbning, vil der, foruden eller i stedet for det i

punkt 1 nævnte stopsignal, blive givet et kraftigt lydsignal: En tone.

Den omstændighed, at signal for bropassage er vist, fritager ikke

skibets fører eller besætning for at udvise sædvanlig agtpågivenhed

for at undgå kollision med broen eller andre skibe.

Når der er givet brosignaler, skal andre skibe, der befinder sig i

nærheden af broen, manøvrere således, at de ikke kommer i vejen

for skibe, der skal passere broen. Skibe, der kan passere broen

uden broåbning, skal manøvrere således, at de ikke kommer i vejen

for skibe, for hvilke der er givet gennemsejlingssignal.

Generelle bestemmelser

Fortøjning ved broen eller dennes beskyttelsesværker er forbudt.

Ligeledes er det forbudt at bestige broen, samt at anvende

bådshager mod denne.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.

Oplysning om ejerforhold samt ansvarlige for broens operationelle forhold

Teglværksbroen er ejet af Københavns Kommune.

Ansvarlig for broens drift- og vedligehold: 

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik 

Islands Brygge 37

2300 København S

Telefon 40 49 41 46

Ansvarlig for broåbninger:

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik 

Islands Brygge 37

2300 København S

Telefon 40 49 41 46

Bemærkninger

Ovenstående broreglement er behandlet af Søfartsstyrelsen i

henholdt til § 6, nr. 5, i lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar

2014 om sikkerhed til søs, og træder i kraft 1. marts 2014.
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Broreglementet kan findes på: danskehavnelods.dk.

Broreglementet kan desuden rekvireres ved henvendelse til:

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik 

Islands Brygge 37

2300 København S

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/forvaltninger/teknik-og-miljoeforvaltning/organisation/byens-fysik/nye-anlaegsprojekter/udvikling-af-anlaegsprogrammer/broer

Set fra E - fotograferet juli 2011

Opdateret: 1-4-2011
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Trangravsbroen

Sidste opdateringer • Tekst: 28-1-2015

Beliggenhed

Københavns Havn (Inderhavnen)

55°40,7'N 12°35,9'E - kort 134

Anmærkning

Brolystabel er under udarbejdelse.

I perioden 20. december 2014 til 27. marts 2015 skal telefonisk

bestilling finde sted på hverdage mellem kl. 8 og 14, dog senest 4

timer før ønsket broåbning.

Brotype

Klapbro med to klapper over hhv. Christianshavns Kanal og Trangraven.

Gennemsejlingshøjde

Den frie gennemsejlingshøjde ved middelvandstand er 2,3 m ved

lukket bro.

Gennemsejlingsbredde

15 m i mellem ledeværker.

Afmærkning

Styrbord side af gennemsejlingsfaget er afmærket med grøn trekant

ved retning for indgående.

Bagbord side af gennemsejlingsfaget er afmærket med rød kvadrat

ved retning for indadgående.

Styrbord side af gennemsejlingsfaget er afmærket med rød kvadrat

ved retning for udadgående.

Bagbord side af gennemsejlingsfaget er afmærket med grøn trekant

ved retning for udadgående. 

Indgående retning er fra inderhavnen og ind i Christianshavns Kanal

og Trangraven.

Strøm

Strømmen gennem havnen er højst 2 knob. Strømmen i havnen

følger som regel løbets retning. Se løbende måling: http://oresund.badevand.dk/
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Besejling

Der må ikke under broåbning passere fartøjer i begge retninger samtidig.

Ved ankomst fra henholdsvis Inderhavnen og Christianshavns Kanal

er der placeret opmarcharealer, der skal anvendes som venteplads,

indtil broåbning finder sted.

Ved ankomst fra Inderhavnen findes opmarcharealet på den

nordøstlige side af Grønlandske Handels Plads ¿ og ved ankomst fra

Christianshavns Kanal findes opmarcharealet i Christianshavns

Kanal på den nordvestlige side af Islands Plads.

Når gennemsejling for indgående trafik i Christianshavns Kanal er

tilladt, har allerede ventende turbåde fra havnerundfarten

fortrinsret til gennemsejling.

Senere ankommende turbåde har ikke fortrinsret til gennemsejling,

men må afvente brovagtens instrukser.

Er broen åben kan havnerundfartens både på dage med

ekstraordinær meget trafik før indsejling i Trangraven med fordel

kalde op til brovagten på VHF kanal 12 for at modtage orientering

om forventet tidspunkt for fri passage ¿ og om ønsket undgå

ventetid i Trangraven ved afpasse ankomsten til broen herefter.

Åbningstider

Af hensyn til morgen- og aftenmyldretidstrafikken har

Trangravsbroen spærretid i tidsrummene kl. 0730 - 0900 og kl.

1530 - 1730 på hverdage. 

I weekender og på helligdage er der ingen spærretid. 

SOMMERHALVÅRET (1. april - 31. oktober. Hvis palmesøndag falder

tidligere end 2. april, går sommerhalvåret fra lørdag før

palmesøndag til 31. oktober)

Mandag - fredag

Åbningstid

Kl. 0600 - 0730, kl. 0900 - 1530, kl. 1730 - 2400

Der åbnes på følgende tidspunkter, såfremt der er både, der ønsker

at sejle igennem: 

0600, 0700;

0900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500;

1730, 1830, 1930, 2030, 2130, 2230, 2330.

Brovagten kan på eget skøn indlægge en ekstraordinær kortvarig

åbning umiddelbart forud for spærretidens indtræden kl. 0730 og kl. 1530.

Brovagten kan tilsvarende indlægge en ekstraordinær kortvarig

åbning umiddelbart forud for kl. 2400.

Åbningstid
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Kl. 2400 - 0600 åbnes efter forudgående bestilling*.

Lørdag, søndag samt helligdage

Åbningstid

Kl. 0600 - 2400

Der åbnes på følgende tidspunkter, såfremt der er både, der ønsker

at sejle igennem:

0600, 0700, 0800, 0900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600;

1730, 1830, 1930, 2030, 2130, 2230, 2330.

Brovagten kan på eget skøn indlægge en ekstraordinær kortvarig

åbning kl. 1700.

Brovagten kan tilsvarende indlægge en ekstraordinær kortvarig

åbning umiddelbart forud for kl. 2400.

Åbningstid

Kl. 2400 - 0600 åbnes efter forudgående bestilling*.

VINTERHALVÅRET (1. november - 31. marts. Hvis palmesøndag

falder tidligere end 2. april, går vinterhalvåret til og med fredag før palmesøndag)

Mandag - fredag

Åbningstid

Kl. 0900 - 1530, kl. 1730 - 2200 (Juleaftensdag og nytårsdag dog

kun frem til kl. 1600)

Der åbnes på følgende tidspunkter efter forudgående bestilling:

0900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500;

1730, 1830, 1930, 2030, 2130.

Brovagten kan på eget skøn aftale en ekstraordinær kortvarig

åbning umiddelbart forud for spærretidens indtræden kl. 1530 samt

umiddelbart forud for kl. 2200.

Åbningstid

Kl. 2200 - 0730 åbnes efter forudgående bestilling*.

Lørdag, søndag samt helligdage

Åbningstid

Kl. 0800 - 2200 (Juleaftensdag og nytårsdag dog kun frem til kl. 1600)

Der åbnes på følgende tidspunkter efter forudgående bestilling:

0800, 0900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600;

1730, 1830, 1930, 2030, 2130.

Brovagten kan på eget skøn aftale en ekstraordinær kortvarig

åbning umiddelbart forud for kl. 2200.

Åbningstid

Kl. 2200 - 0800 åbnes efter forudgående bestilling*.

* Bestilte natåbninger er gratis for sejlere med fast bådplads i

kanalerne inden for Trangravsbroen. Alle andre betaler et gebyr på
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1.250 kr. pr. åbning. Gebyret er momsfrit. Der opkræves kun ét

gebyr pr. rekvireret åbning uanset antallet af gennemsejlende både.

Den person, der rekvirerer en natåbning, er gebyrpligtig. Gebyret

skal afregnes på stedet, og der kan alene afregnes med

betalingskort (Dankort, Visa og MasterCard).

Kabler

I broens nærhed er der på hver side nedlagt kabler i havbunden.

Opdateret: 25-2-2015
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Vejlefjordbroen

Sidste opdateringer • Tekst: 16-4-2003

Beliggenhed

Vejle Fjord, ca. 0,6 sm E for Vejle Havn.

55°42,0'N 9°34,4'E - kort 157

Set fra SE - fotograferet juli 2013

Gennemsejlingshøjde

40 m i gennemsejlingsfaget.

Gennemsejlingsbredde

75 m i gennemsejlingsfaget.

Sejlrenden gennem gennemsejlingsfaget har en bundbredde på 30 m.

Afmærkning

Se broplan.

Vejle Havn Bag- og Forfyr leder holdt overet (288°) fra knækket i

sejlrenden gennem gennemsejlingsfaget videre til havnen.
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Set fra SW - fotograferet juli 2013

Opdateret: 22-7-2009
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Vilsundbroen

Sidste opdateringer • Tekst: 23-10-2013

Beliggenhed

Ved overgangen mellem Vilsund og Thisted Bredning.

56°53,0'N 8°37,9''E - kort 108

Set fra NW - fotograferet juli 2014

Brotype

Enkeltfløjet klapbro

Brolængde

382 m

Gennemsejlingshøjde

Fra daglig vande til underkant af klappen 3,75 m, til

vedligeholdelsesvognen 2,00 m, og til underkant af broens faste del

2,80 m.

Gennemsejlingsbredde

29,50 m i klapfaget, dog kun 26,0 m for skibe med mere end 20,0 m sidehøjde.

Afmærkning

Se broplan samt Generelle bestemmelser.

Besejling

Vedrørende brosignaler og passage af broen, se Generelle bestemmelser.
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Åbningstider

Fra solopgang (fra 1. november til 1. marts dog fra ½ time før

solopgang) til ½ time efter solnedgang.

Uden for åbningstid kan broen åbnes efter aftale med brovagten på

VHF, kanal 16 og 12, eller tlf.: 97 93 11 43. Aftale skal træffes i åbningstiden.

Kabler

Såvel N som S for broen findes kabelfelter.

Generelle bestemmelser

Bestemmelser for sejlads gennem Vilsundbroen.

I medfør af lov om skibsfartens betryggelse, §5, stk. 4 og §6, stk.

3, samt under henvisning til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr.

961 af 7. december 1992 om sejlads gennem visse broer i danske

farvande, Brobeskrivelse §3, stk. 1, har Søfartsstyrelsen fastsat

følgende særlige bestemmelser, der trådte i kraft den 9. februar

1996, for sejlads gennem Vilsundbroen.    

 

1.  Broens fri gennemsejlingshøjde og bredde

1.1  Vilsundbroen, der er beliggende ved overgangen mellem

Vilsund og Thisted Bredning, er en fast bro hvilende på 2 landpiller

og 5 strømpiller med en enkeltfløjet klap mellem 2. og 3. strømpille

regnet fra W.

1.2  Gennemsejlingens fri bredde i klapfaget er 29,50 m, dog kun

26,00 m for skibe med mere end 20,00 m sidehøjde. Under klappen

er monteret en vedligeholdelsesvogn, der, når klappen åbnes, er

placeret ind mod den W-lige gennemsejlingspille. Den fri

gennemsejlingshøjde fra daglig vande til underkant af klappen er

3,75 m, til vedligeholdelsesvognen 2,00 m og til underkant af

broens faste del 2,80 m.

2. Placering af kabler i broens nærhed

2.1 Såvel N som S for broen findes kabelfelter.

3. Åbningstider

3.1 Skibe og fartøjer, jfr. dog afsnit 5.1, kan med de i afsnit 3.3

anførte begrænsninger til enhver tid fra solopgang (i tiden fra 1.

november til l. marts dog fra 1/2 time før solopgang) indtil l/2 time

efter solnedgang forlange fri gennemsejling, såfremt det efter

brovagtens skøn kan ske uden fare for broanlæggets sikkerhed.

3.2 Endvidere kan skibe og fartøjer forlange broen åbnet for

gennemsejling uden for ovennævnte tidsrum, når der inden for den

normale åbningstid er truffet aftale med brovagten herom. Aftalen

kan træffes på VHF, kanal 16 og 12, eller telefon 97 93 11 43. For

sådan gennemsejling betales en afgift, hvis størrelse er fastsat af

Viborg Amtsråd og godkendt af Søfartsstyrelsen.
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3.3 Brovagten er berettiget til på alle ugens dage, når hensynet til

vejtrafikken kræver det, at tilbageholde lystfartøjer i indtil 30

minutter, eller indtil broen åbnes for anden gennemsejling.

3.4 Hvis brovagten skønner, at gennemsejling kun bør finde sted

under iagttagelse af særlige forholdsregler, skal vedkommende skib

eller fartøj rette sig efter de af brovagten givne anvisninger.

4. Fyrbelysning samt tågesignaler

4.1 Gennemsejlingsåbningen er afmærket med fyr, der på hver side

af den W-lige gennemsejlingspille viser rødt blinklys og på hver side

af den E-lige gennemsejlingspille viser grønt blinklys. På hver af

vedligeholdelsesvognens yderste hjørner er anbragt et hvidt, fast lys.

Om natten holdes broen belyst.

4.2 Vedrørende fyrbelysning henvises i øvrigt til søkort og fyrliste.

5. Særlige bestemmelser vedrørende gennemsejling

5.1 Fartøjer, der ved at lægge masten kan passere under broen,

eller hvis mast er af en sådan højde, at de kan passere under

broen, kan ikke forlange denne åbnet.

5.2 Alle skibe og fartøjer, der ønsker broen åbnet for

gennemsejling, skal tilkendegive dette ved i en afstand fra broen af

mindst 1/2 sømil at afgive følgende signal:

Om dagen:

Det internationale signalflag N (eller i mangel heraf nationalflaget)

hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.

Om natten:

Et hvidt lys for boven og en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.

5.3 Når et skib eller fartøj viser eller har givet signal for at 

tilkendegive, at broen ønskes åbnet, vil der fra signalmasterne på 

den W-lige gennemsejlingspille blive afgivet følgende svarsignal 

såvel om dagen som om natten:

a. 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt.

b. 2 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et 

skib kommende fra N. Passage må ikke finde sted, før signalet 

under punkt c afgives.

c. 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra N kan 

passere broen.

d. 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et 

skib kommende fra S. Passage må ikke finde sted, før signalet 

under punkt e afgives.

e. 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra S kan 

passere broen.
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5.4 Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal afgivet 

med sirene ved gennemsejlingsåbningen tilkendegive, at broen

trods det afgivne signal for gennemsejling ikke kan åbnes; hvis

forholdene tillader det, vil desuden signalet for gennemsejling blive slukket.

5.5 Indtil gennemsejlingssignalet modtages, skal skibet holde sig i 

en afstand af mindst 100 m fra broen.

5.6 Gennemsejlingsåbningen må kun passeres af et skib ad gangen.

5.7 Såfremt der er udsigt til, at skibe samtidig vil komme til at 

passere broen fra modsatte sider, skal et skib eller fartøj, der har 

medgående strøm, i almindelighed have fortrinsret frem for et skib 

eller fartøj, der har modgående strøm.

5.8 Inden for en afstand af 200 m på hver side af broen må 

maskindrevne skibe kun gå med den til sikker sejlads og

manøvrering nødvendige fart.

5.9 Inden for en afstand af 400 m fra broen (kabelfelter) må der 

kun ankres, når det er strengt nødvendigt, f. eks. for at undgå 

påsejling af broen. Ved opankring uden for dette område må det 

påses, at skibet ikke kommer til at ligge i sejlløbet eller så nær 

dette, at det under svajning vil kunne blive til hinder for passagen 

gennem broen.

5.10 Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det tørner 

mod broen, skal skibets fører så vidt muligt efterkomme de 

anvisninger, der måtte blive givet af brovagten for at undgå 

beskadigelse af broen.

5.11 I øvrigt skal skibe og fartøjer, der befinder sig indenfor en

afstand af 200 m fra broen, rette sig efter de af brovagten givne anvisninger.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde
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Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-3-2017

Øresundsbroen

Sidste opdateringer • Tekst: 15-8-2007

Beliggenhed

Fører over sejlrenderne Flintrännan samt Trindelrännan, og

forbinder Peberholm med Lernacken.

55°34,5'N 12°49,6'E - kort 133

Set fra SW - fotograferet 2000

Gennemsejlingshøjde

Flintrännan: 55 m i gennemsejlingsfaget mellem pylonerne.

Trindelrännan: 40 m i gennemsejlingsfaget.

Gennemsejlingsbredde

Flintrännen: 340 m i gennemsejlingsfaget mellem pylonerne.

Trindelrännan: 100 m i gennemsejlingsfaget.

Afmærkning

Se kort 133.

Besejling

Omkring de 4 bropiller nærmest begge sider af Flintrännan er

etableret kunstige opfyldninger som beskyttelse mod

skibskollisioner. Dybden tæt ved disse piller er meget ringe. Side 1



På grund af den til tider kraftige strøm og vind, bør passage under

broen ske så vinkelret på broen som muligt.

Set fra NE - fotograferet 2000
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