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Swend bygger en bro 

Havn med betonblandestation, smede-, tømrer– og el-værksteder. Desuden armeringsplads med 
klippe– og bukkemaskiner, pæleplads, lager og skurby. 

Swend havde fornøjelsen at være med på dette fantastiske 
projekt: Danmarks flotteste bro!! 
 
Swend var sjakbajs for 2 sjak med hver 4 mand, en smed, 3 
kranførere + 2 mand, der bl.a. sejlede olie, vand og materia-
ler til alle piller på broen. 
 
Swend og hans gutter stod udførelse af næsten alle de di-
rekte funderede piller mellem Sjælland og Farø, dvs. pille 
nr. 4, 9, 10, 11, 12 og 14 samt det sydlige landfæstet på Fa-
rø. 
 
Herefter stod den på pille nr. 9 mellem Farø og Falster: Den 
nordligste pylon. Et sjak på hvert ben og så bare derop ad! 
 
Udover Swend og hans sjak, var der ansat omkring 100 mand 
mere - men de var flinke til ikke at gå i vejen :-) 
 
 



Broerne, der bærer en 4-sporet motorvej, er bygget i årene 1980-1985. 
 
Sjælland-Farøbroen er 1596 m lang og Farø-Falsterbroen er 1726 m lang. 
Begge broer er udformet med en gennemgående ståldrager understøttet på betonpil-
ler. Farø-Falsterbroens midterste 530 m er ophængt i skråstag i to 95.1 m høje be-
tonpyloner. 
 
Motorvejsprofilet er begrænset af nødfortove placeret på udragende konsollet. 
Nyttebredden - målt mellem indersider autoværn - er for hver færdselsretning 9 m. 
De to broers tværsnit er i princippet ens i opbygningen. Farø-Falsterbroens midter-
rabat er dog 1 m bredere end Sjælland-Farøbroens for at give plads til nedføring af 
skråstagsbroens kabler. Til sammenligning er kørebanen på Storstrømsbroen kun 5,6 
m bred. 
 
Anlægsarbejdet blev udført af: 
 
Vejdirektoratet som bygherre med 
Christiani & Nielsen som konsulent for underbygninger 
Cowiconsult som konsulent for overbygninger. 
 
Entreprenør for underbygningen var Farøkonsortiet bestående af: 
Højgaard & Schulz A/S 
Kampsax A/S 
Campenon Bernard Cetra 
Polensky & Zöllner 
 
Entreprenør for overbygningen var: 
Monberg & Thorsen A/S 
 
Autoværn og rækværker: 
Dansk Spændbeton A/S 
 
El-installationer: 
A. Melgaard 
B.J. Electric 
Hansen & Christoffersen A/S 
 
Erosionsbeskyttelse: 
Peter Madsen Rederi A/S 

Farøbroerne 



Underbygningen 
Pillernes fundamenter er 2-3 m tykke, cirkulære jernbetonplader med en dia-
meter på 11 til 15 m funderet enten direkte på glaciale aflejringer efter af-
gravning af de øverste jordlag eller på en pælegruppe bestående af en central 
lodret pæl omgivet af skråpøle placeret i en cirkel. 
 
Pælene er stålrør med en diameter på 0,7 m og en vægtykkelse på 12-13 mm. 
Efter nedramningen blev stålrøret udstøbt med beton. Hver pæls bæreevne er 
800 tons. Henover pælene blev sat en sænkekasse ("jernbetonklokke"), der 
blev lukket i bunden med undervandsbeton. Ovenpå sænkekasse blev sat et 
tætsluttende stålrør (stålfangedæmning), der gik op over vandspejlet. Efter 
fastgørelse af stålfangedæmningen kunne sænkekassen udstøbes til en funda-
mentsplade og pilleskaftet blev så støbt indtil 3 m over vandspejlet, Herefter 
fjernedes stålfangedæmningen og pilleskaftet blev støbt færdigt. De direkte 
funderede piller blev støbt i en tørlagt, cirkulær fangedæmning af nedrammet 
spuns. 
 
Pilleskafterne er sekskantede og massive op til 2 m over vandspejlet. Herover 
er de hule ned en vægtykkelse varierende fra 1,0 til 0,4 m. 
 
Pylonernes fundering er udført efter samme princip som de øvrige pælefunde-
rede piller. 
 
Pylonerne er under vandlinjen massive med nogenlunde samme tværsnit som pil-
leskafterne. Over vandlinjen er pylonernes to ben hule med vægtykkelser varie-
rende fra max, 1,0 m i bunden til min. 0,5 m i toppen. I pylontoppen er der mel-
lem de to betonben anbragt et stålelement af ca. 11 m højde, hvori broens ka-
belstag er forankret. fra brodrageren er der adgang til de hule pylonben, som 
er udstyret med trapper og elevator. 
 
Pylonerne er slapt armeret bortset fra trækbåndet, som forbinder pylonbene-
ne lige under brodrageren. 
 
Trækbåndet er efterspændt med 18 stk. 12.15 mm kabler, der blev opspændt 
gradvis under pylonbenenes udførelse for løbende at minimere bøjningsmomen-
terne i pylonbenene. I toppen er pylonbenene sammenspændt med 20 stk. Ø36 
mm Dywidagstænger, som er ført igennem stålelementet. 



Overbygning 
Brodragerne er kontinuerte over broens fulde længde og fastholdes mod langs-
gående bevægelser af lejet nær bromidten 
 
Sjælland-Farbroen fastholdes ved pile 9 og 10, Farø-Falsterbroen ved den 
nordlige pylon. 
 
De to 1596 hhv. 1726 m lange ståldragere er udformet som encellede kasser. 
Kasserne er opbygget af få hovedelementer, hvilket gav mulighed for industriel 
fabrikation. Kassen er 18,7 m bred for Sjælland-Farøbroen og 19,7 m bred for 
Farø-Falsterbroen. dragerhøjden er 3.25 m. 
Brodragerne blev fremstillet på Nakskov Stålskibsværft i 80 m lange sektioner 
samt i 16 m sektioner til skråstagsbroens gennemsejlingsfag. 
 
Der blev fremstillet i at 39 stk. 80m sektioner, 12 stk. 16 m sektioner samt en 
slutsektion på 20 m. 
 
De ca. 600 tons tunge 80 m sektioner blev sejlet fra Nakskov til Farø på en 
specialbygget katamaran, der kunne lægge sektionerne direkte af på pillerne. 
Den 50 sømil lange sejltur tog 6-10 timer. 
 
Brodrageren i skråstagsfaget er ophængt centralt i relativt tætsiddende en-
kelte kabler. Dette arrangement fører til små kabelkræfter og eliminerer der-
med behovet for store tværdragerkonstruktioner, der ville have vanskeliggjort 
en rationel fabrikation. 
 
De 18 stag (pr. brohalvdel) er anordnet symmetrisk om pylonen og forankret i 
brodrageren med 16 m afstand. 
 
Brodrageren er - for at sikre mod utilsigtede løft - fastholdt til hver ankerpille 
med fire lodrette ankerkabler som hver består af 109 parallelle Ø7 mm tråde. 
 
Dilatationskonstruktioner 
Brodragerne ændre længde ved temperaturændringer. For at undgå tvang i 
konstruktionen er der indsat længdebevægelige konstruktionsdele - dilatati-
onsfuger - ved brodragerens ender. 
 
Dilatationsfugerne er udført vandtætte og opbygget af tværgående stållamel-
ler med gummimellemlæg, som understøttes på langsgående bevægelige bjæl-
ker. 
 
Fugerne tillader langsgående bevægelser på op til 1 m. 



Lejer 
Lejerne er udført som kalotglidelejer med teflonbelagt linseformet skive, der 
tillader rotationer om akser og langsgående bevægelser på indtil 1 m totalvan-
dring ved broenderne. 
 
Lejerne er forsynet med sidestyring, som er dimensioneret således, at de bry-
der hvis horisontalkræfter overskrider det niveau, brodrageren kan overføre, 
f.eks. i tilfælde af ekstrem skibsstød på en pille. Brodrageren sikres herved 
mod større skader, selvom pilletoppen skulle blive udsat for store sidebevægel-
ser. 
 
Lejearrangementet ved pylonerne er udført med hydraulisk stabiliseringsarran-
gement, der sikrer lodret bevægelig men torsionsstiv forbindelse mellem brod-
rager og pyloner. 
 
Autoværn og rækværker 
Brodragerens kantelementer er udformet som New Jersey autoværn kombine-
ret med udvendigt nødfortov. De præfabrikerede betonelementer er 8 m lange 
svarende til, at hvert element bæres af to stålkonsoller placeret ud for brod-
ragerens tværskot. De 8 tons tunge elementer blev monteret med mobilkran 
direkte på stålkonsollerne, hvor de er fikseret med forspændte bolte. På kant-
elementernes ydre kant er monteret et varmforzinket stålrækværk. Midterau-
toværnet er udført af varmforzinkede RHS-profiler. 

HOVEDMÆNGDER 

Betonpæle 0.35x0.35: 
Stålpæle Ø0.70 m: 

Slap armering: 
Beton: 

2.750 m 
10.050 m 
2.700 t 
41.800 m3 

Underbygning: Underbygning: 

Konstruktionsstål: 
Kabelstål: 

Betonkantelementer: 
Stålautoværn: 

Isolering og belægning: 
Maling: 

23.000 t 
225 t 
6.700 m 
6.700 m 
64.000 m2 
80.000 m2 


















