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Hvorfor en ny bro?

• Del af jernbanestrækningen mellem 

Ringsted og Femern Bælt 

• En vigtig del af jernbanekorridoren 

mellem København og Tyskland 

• Den gamle bro fra 1937er slidt, og 

kan ikke leve op til kravene til 

togtrafik når Femernforbindelsen 

åbner



Det samlede projekt

• Anlæg af ny Storstrømsbro

• Nedrivning af den gamle bro

• Omlægning af søkabler (Energinet)

• Ny sejlrende til Orehoved Havn



Linjeføring

Masnedø

Orehoved



Design af ny bro

• Bjælkebro i beton

• 80 m lange fag

• 2 Gennemsejlingsfag á 160 m

• Bane og vej på et samlet element



Storstrømsbroen

Facts

• Længde 3,9 km

• Dobbeltsporet jernbane øger 

togkapaciteten

• Hastighed passagertog 

200 km/t

• 2-sporet vej 80 km/t

• Fælles gang- og cykelsti

Budget

• 4,1 mia. kr.

Tidslinje

• Anlægslov vedtaget    

maj 2015

• Anlægsarbejder 

begynder i 2018

• Åbner i 2022    

(jernbanen i 2023)

• Efterfølgende nedrivning 

af eksisterende bro



Tidsplan

2011: November

• Political agreement: Start of a Feasibility Study for a new 

Storstrøm Bridge

Nedrivning:  



Tidsplan for nedrivning (VVM)
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• Længde 3,2 km

• Opført 1934-1937

• 50 brofag heraf 3 buefag

• 49 bropiller og fundamenter

• 2 landfæster

• Mængder ca. 300.000 t, heraf 265.000 ton beton og 20.000 ton stål

Nedrivning af Storstrømsbroen
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Demontage af buefag
• Midterfag: 

• 136 m,  tot. 2409 t, net. (u. betondæk) 1340 t

• 2 Sidefag: 

• 102 m, tot. 1623 t, net. (u. betondæk) 854 t
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Demontage af overbygning
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• Demontage af brofag med 

barge

• 450t klatredonkrafte



Nedrivningsstrategi (VVM)



Nedrivningsstrategi (VVM)



Mængder - underbygning 
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Samlede mængder,  ca. 300.000 t

221.170



Ressourenyttiggørelse af beton

• Fundamenter, ca. 81.000 t påregnes efterladt på havbunden

• Øvrige mængder I underbygning, ca. 140.000 t:

• Udjævnes på havbunden

• Brokker fiskes op og fragtes I land, knuses og genanvendes som

tilslag til ny beton og/eller ubunden form til vejbygning.

• Brokker anvendes til kystsikring, nyt rev m.v. 

• Beton landanlæg, ca. 2000 t knuses og genanvendes

• Lettere forurenet beton fra overbygning nyttiggøres, jf. 

Restproduktbekendtgørelsen.  



Marked for betonbrokker

• Afsætning i lokalområderne, Vordingborg kommune og 

Guldborgsund kommune og Lollands Kommune. 

• Afsætning i lokalområderne for de anlæg, som skal håndterer de 

nedbrudte brodele.

• Aktuelle planer for større anlægsprojekter med behov for råstoffer 

i perioden.

• Vejdirektoratets egne muligheder for at nyttiggøre knust beton i 

perioden.



Råstofsituationen i den sydlige del af 

Region Sjælland. 

• I Region Sjælland er der råstoffer til 19 år, Jf. Copenhagen 

Economics

• Indvinding 2010-2014 gennemsnitlig 5,4 mill. m3.

• Opgjorte råstoffer, sand/grus/sten, 2016-2027, jf. Region 

Sjællands Råstofplan 2016:

• Guldborgsund kommune 7,46 mill. m3

• Lollands kommune 2,83 mill. m3

• Vordingborg kommune 3,55 mill m3

Dvs. at 260.000 t beton fra Storstrømsbroen svarer til 92% af 

Lolland kommunes råstofforbrug på et år!. 



Muligheder for 

genbrug/genanvendelse af beton



Processer for 

genbrug/genanvendelse



Tak for 
opmærksomheden!


