




Storebæltsforbindelsen 
· kombineret vej- og jernbanebro 
· jernbanetunnel 

Fakta: 
 

Vejforbindelsen 
Åbnet 14. juni 1998 af dronning Margrethe II 

 

Længde: Ca. 23 km motorvej‚ heraf ca. 18 km fra kyst til kyst 
 

Kørebaner: 2 x 2 vognbaner hver 3‚5 m brede‚ samt 2 x 1 nødspor hver 2‚5 m brede 
 

Baneforbindelsen 
 

Åbnet 1. juni 1997 af dronning Margrethe II 
 

Ca. 26 km dobbeltsporet jernbane‚ hvoraf ca. 18 km fra kyst til kyst 
 

3 stk. stationer 
 

Til sporbygningen er der anvendt 118 km jernbaneskinner‚ 52.800 stk. betonsveller og 115.000 tons granitskærver 
 

Strækningshastighed for togene er 180 km/t 



Vestbroen 
- kombineret vej- og jernbanebro 

Vestbroen  
Vestbroen består af to parallelle broer, en til vej og en til jernbane. 
Både broens over- og underbygning er fremstillet af beton. Den består af 63 brofag, der hviler på 62 piller. Hvert brofag består af en vej- og jernbanedrager. 

Fakta: 
 

Motovejsbro og jernbanebro bygget: 1989 – 1994 
 

Længde: 6.618 m 
 

Gennemsejlingshøjde: 18 m 
 

Hoveddimensioner: 
· 62 sænkekasser med tilhørende bropiller i beton 
· 63 brofag i beton‚ heraf 51 fag á 110 m og 12 fag á 82 m 
· Hvert brofag består af en jernbanedrager og en vejdrager 
 

Hovedmængder‚ anlæg: 
· 540.000 m3 beton 
· 102.000 tons armeringsstål 



Østbroen 
- højbro og ankerblokke 

Østbroen består af en underbygning og en overbygning. Underbygningen i beton omfatter pyloner, ankerblokke, bropiller og landfæster. Overbygningen i stål omfatter brofag og 
kabler.   
 

Selve højbroen består af det frie spænd mellem de to pyloner, plus de to sidespænd mellem pyloner og ankerblokke.    
 

Fundamentet til pylonerne består af sænkekasser, der er fragtet ud til byggepladsen. Hver sænkekasse vejer 32.000 ton. Resten er støbt på stedet.   
 

Sænkekasserne til de to ankerblokke er også fragtet ud til byggepladsen. Hver sænkekasse vejer 55.000 ton. Resten af ankerblokkene, der er ca. 63 m høje, er støbt på stedet. 
Hele ankerblokken vejer 325.000 ton.  
 

Den første bropille og tilslutningen til land er støbt på stedet, men resten af bropillerne er præfabrikerede og fragtet ud til byggepladsen. Der er i alt 19 bropiller. Hver bropille 
vejer 6.000 ton.   
De to kabler er hver ca. 3 km lange og 83 cm i diameter. Hvert kabel består af 18.648 tråde.  

Fakta: 
Motorvejsbro bygget: 1991 – 1998 
Længde: 6.790 m – heraf frit spænd på 1.624 m 
Gennemsejlingshøjde: 65 m 
Hoveddimensioner: 
· Længde på frit spænd: 1.624 m 
· Faglængde i tilslutningsfag: 193 m 
· Højde på pylon: 254 m Vægt af pylon med ballast: 190.000 

tons 
· Vægt af ankerblok med ballast: 325.000 tons 
· Diameter af hængebroens hovedkabler: 85 cm 
· Hvert hovedkabel består af 18.648 wirer 
Hovedmængder‚ anlæg: 
· Til underbygningen‚ dvs. de 2 pyloner‚ 2 ankerblokke og 19 

bropiller‚ er anvendt 259.000 m3 beton og 44.000 tons arme-
ringsstål 

· Til overbygningen‚ dvs. brobane og kabler‚ er anvendt 80.000 
tons konstruktionsstål og 20.000 tons kabelstål 



Østtunnel 
- borede jernbanetunneler 

Tunnelen under Østerrenden 
Tunnelen består af to adskilte tunnelrør med et togspor i hver. 
De to tunnelrør er forbundet af 31 tværtunneler. 
 
Tunnelens væg er 40 cm tyk og består af i alt 62.500 betonelementer.  
Fra havets bund til oversiden af tunnelen er der mellem 12 m og 40 m. 
Tunnelen er på sit dybeste punkt 75 m under havoverfladen. 

Fakta: 
 

Jernbanetunnel bygget: 1988 – 1996 
 

2 tunnelrør med 1 spor i hver 
 

Længde: 8.067 m 
 

Hoveddimensioner: 
· Indvendig diameter for hovedtunnel: 7‚7 m 
· Indvendig diameter for tværtunnel: 4‚5 m 
· Største spordybde under havoverfladen: 75 m 
· Havbund over tunnelen: mellem 10 m og 40 m 
· Tværtunneler: 31 stk. à ca. 16 m længde. 250 m mellem hver tværtunnel 
 

Hovedmængder‚ anlæg: 
· 205.000 m3 beton 
· 19.000 tons armeringsstål 
· 900.000 m3 udboret og udgravet materiale 




