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Øresundsforbindelsen, indviet 1. juli 2000, er en fast kombineret bro- og tunnelforbindelse mellem Danmark og Sverige, nærmere bestemt Amager og Skåne. 
Forbindelsen består af Øresundstunnelen mellem Amager (ved Kastrup syd for København) og den kunstige ø Peberholm (syd for Saltholm) samt Øresundsbroen, 
en kombineret bjælkebro og skråstagsbro mellem Peberholm og Lernacken (syd for Malmø) i Skåne. Forbindelsen består af en motorvej og et dobbelt jernbane-
spor. Forbindelsens totale længde er 15,9 km. 



Navnet 
Øresundsbro Konsortiet anvender selv det registrerede varemærke Øresundsbron, et hybridnavn, der kombinerer det danske Ø med den svenske stavning bron 
(broen). Det skal symbolisere den fælles dansk-svenske forbindelse. I officiel retskrivning er det korrekte navn Øresundsbroen. Da der er tale om en kombine-
ret tunnel og bro, bruges også betegnelsen Øresundsforbindelsen. 



Øresundstunnelen – også kaldet Drogdentunnelen – udgør den vestlige del af Øresundsforbindelsen mellem Amager (ved Kastrup) og den kunstige ø Peberholm 
(syd for Saltholm). Den er totalt 4.050 meter lang og består af en 3.510 meter lang sænketunnel under Drogden, samt to portalbygninger på hver 270 meter. 
Tunnelen er udført med to jernbanerør, to motorvejsrør og et service- og flugtvejsrør. Den er bygget af 20 elementer, der hver måler 176m × 38,8m × 8,6m, 
vejer 55.000 ton, og er de største præfabrikerede tunnelelementer i verden. 



Broen er tegnet af arkitekt, MAA Georg K. S. Rotne. Selve brokonstruktionen er en 23,5 m bred og 7,845 km lang skråstagsbro, en type bro man også kender 
fra Farøbroen. Broen strækker sig fra tunnelens opkørsel på den 4,05 km lange kunstige ø Peberholm lidt syd for øen Saltholm og til Lernacken lidt syd for Mal-
mø. 2,5 km af selve broen ligger i Danmark, mens de resterende 5,35 km befinder sig i Sverige. 
 
Spandet uden bropiller er med 490 meter løsthængende bro med 55 meter mellem vej og havoverflade en af verdens største. De højeste bropiller rager 203,5 
meter op over Øresund. Selv om det meste af skibstrafikken i det meget trafikerede Øresund går hen over Drogden-strædet, hvorunder tunnelen løber, er det 
alligevel muligt for endog meget store skibe at passere under selve broen. 



Øresundsforbindelsen: 
 

Byggeperiode: 1991-2000  
 

Spor: 4 og 2 togspor 

Broen: 
 

Længde: 7845,0 m 
 

Bredde: 23,5 m.  
 

Gennemsejlingshøjde: 55,0 m  
 

Gennemsejlingsbredde:490,0 m  
 

Pylonernes højde: 203,5 m  
 

Brotype: Skråstagsbro og bjælkebroer 

Tunnelen: 
 

Længde: 4050,0 m 
 

Bredde: 38,8 m  
 

Tunneltype: Sænketunnel 

 
Indviet: 

1. juli 2000  
af 

Danmarks Dronning Margrethe og Sveriges Kong Carl Gustaf. 
 


