
NB: Ret til ændringer forbeholdes!  Med venlig hilsen bropersonalet 

 Vejledende gennemsejlingsplan for Kong Frederik IX’s Bro Nykøbing Falster. 
 

 

 På broen findes et digitalt lysdisplay, som viser,  
 hvornår næste broåbning kan forventes. 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Gyldig til den 27. november 2022. 
 

Mandag - fredag lørdag - søndag 

   
 07:06 07:05  

  07:34  

 08:06   08:09  
 08:36 08:34  

 09:06 09:09  

 09:36 09:34  

 10:06 10:09  
 10:36 10:34  

 11:06 11:09  

 11:36 11:34  
 12:06 12:09  

 12:36 12:34  

 13:06 13:09  
 13:36 13:34  

 14:06 14:09  
 14:36 14:34  

 15:06 15:09  
 15:36 15:34  

 16:06 16:09  
 16:36 16:34  
 17:06 17:09  

 17:36 17:34  

 18:06  18:09 
 18:36 18:34   
 19:36 19:34  

----------------------------------------------------------------- 

- Sidefagene kan spærres i perioden 06.08.2022 - 09.04.2026  

- Sejlrenden kan indsnævres i bredden i perioden 25.11.2023 - 13.06.2025  

- Klapfagen kan lukkes i perioden 15.10.2025 - 23.04.2026 
 

 

Fartøjer der ønsker bropassage,  

anmodes om at være klar til passage på de her ovennævnte tidspunkter. 
 

Opmærksomheden henledes på,  

at togforsinkelser og udrykningskøretøjer kan ændre de opstillede tider. 

 

Ligeledes henledes opmærksomheden på Søfartsstyrelsens gældende bekendtgørelser. 

 

For skibe og Fartøjer, der ønsker passage udenfor broens åbningstid, kan der bestilles broåbning hos 

brovagten på tlf. 54 82 31 70 eller FC (fjernstyringscentral) på tlf. 54 85 39 09 og prisen er 500,00 kr. + 

moms, som skal betales inden broåbning. (nærmere oplysning fås på et af ovenstående tlf. nr.). 

 

Derudover henvises der til Den Danske Havnelods  

Åbningstider: 

Skibe og fartøjer, kan i 

følgende tidsrum forlange 

vederlagsfri gennemsejling 
 

01/04 - 31/05  

i tiden kl. 07:00 – 19:00 

 

01/06 - 31/08  

i tiden kl. 07:00 – 20:00 

 

01/09 – 30/09 

i tiden kl. 07:00 – 19:00 

 

01/10 - 31/10  

i tiden kl. 08:00 – 18:00 
 

01/11 – 31/03  

mandag-fredag  

i tiden kl. 08:00 – 16:00  

I perioden 01/11 – 31/03 kan 

der åbnes vederlagsfrit om 

lørdagen i tiden  

kl. 08:00 – 16:00, hvis aftalt 

med bropersonalet senest om 

fredagen inden kl. 15:00  

på telefon 54 82 31 70 

Angående jul og nytår se, 

www.danskehavnelods.dk 
 

 

 

 

 

 

Broen er udstyret 

med et 

vandstandsbræt. 

Ønskes der 

oplysninger om 

aktuel vandstand ved 

broen, kan broen 

kontaktes på telefon 

54 82 31 70 eller 

VHF kanal 16 eller 

12. 

 
  
  
  
  
 
  
  
  

 

         

     

Signal for gennemsejling:  
 

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. 3 røde, faste lys, der 

betyder, at et skib kommende fra 

syd kan passere broen. 

http://www.danskehavnelods.dk/brooplysninger.aspx?ID=10

