ALSSUNDBROEN

Alssundbroen indgår som led i en 11,5 km lang forlægning af hovedvej A8, der fører den gennemgående trafik uden om Sønderborgs centrum og aflaster Kong Chr. d. X’s bro, en klapbro indviet i
1930.
Alssundbroen er 662 m lang og har en nyttebredde på 16 m. Broen fører over Alssund ca. 2 km
nord for Sønderborg og er udformet som en højbro med en gennemsejlingshøjde på 33 m i hovedfaget.
Afstanden mellem sundets bredder er ved brostedet ca. 400 m, og den maksimale vanddybde er
ca. 16 m.
Overbygningen består af en forspændt betonkassedrager, kontinuerlig i hele broens længde og
med dilatationsfuger ved begge endepiller. Hovedbroen, som spænder over den dybe, sejlbare del
af sundet, består af et midterfag på 150 m og to sidefag på hver 85 m. Denne del af broen er udført ved fri frembygning symmetrisk ud fra hovedpillerne. Viaduktfagene har spændvidder på 60,
60 og 50 m på begge sider af sundet og er udført ved fagvis støbning på fast stillads.
Underbygningen
De to hovedpiller er placeret på henholdsvis ca. 14 m og ca. 10 m vanddybde. Pillerne har ved bunden dimensionerne 16 x 25,6 m og støbt på stedet i tør byggegrube. Pillerne er funderet på 15 m
lange jernbetonpæle, nedrammet i havbunden efter at de øverste dyndlag var bortgravet til kote
-16,5 m og bunden afrettet med et 0,5 m tykt rallag. I alt er der under hver pille nedrammet 140
lod- og skråpæle med tværsnit 0,4 x 0,5 m.
Overbygningen
Hovedbroens overbygning er udført med variabel højde i symmetrisk fri frembygning. Frembygningen skete ved sektionsvis in situ støbning ved hjælp af to frembygningsvogne. Under den fri
frembygning sikredes konstruktionens stabilitet af et støttetårn, placeret i sidefaget. For at
forhindre revnedannelser i betonen på grund af temperaturforskelle og svind blev hver frembygningsvogn forsynet med en efterfølgende, isolerende form, som omsluttede den foregående støbte sektion og derved beskyttede denne mod for hurtig afkøling og udtørring.
COWI var rådgivende ingeniører.
Alssundkonsortiet ved C. G. Jensen og AB Skånska Cementgjuteriet stod for entreprenørarbejdet.
Hendes Majestæt Dronning Ingrid indviede broen mandag den 19. oktober 1981.

