Grafik: Sådan bygger vi broen
Vejdirektoratet og entreprenøren SBJV benytter en helt ny byggemetode til at opføre Danmarks tredjestørste
bro. Vi viser byggeprocessen i 12 billeder fra start til slut.
17. december 2018

De traditionelle byggemetoder til broer over vand benytter sig typisk af store kraner til at montere de enkelte
broelementer, eller man skubber elementerne ud fra land stykke for stykke ved hjælp af hydraulik.
Byggemetoden, som SBJV bruger til Storstrømsbroen, har man erfaringer med andre steder fra, men den er ikke
benyttet i Danmark før.
Metoden består i, at de enkelte knap 80 meter lange broelementer sejles ud til byggestedet, hvorefter de løftes på plads
ved hjælp af et særligt hejsesystem.
Effektiv
Metoden er mere effektiv, da man vil kunne arbejde med montering af elementerne flere dage om året i forhold til, hvis
man monterer elementerne med en flydekran, som er mere følsom overfor vind og vejr.
Nedenfor har vi illustreret, hvordan vi planlægger at bygge broen skridt for skridt frem mod 2022.

1. Alle elementer til broen - brodæk, piller og fundamenter, produceres på arbejdspladsen på Masnedø ved Vordingborg
og sejles ud til byggeriet i Storstrømmen.

2. Broen starter fra begge sider af Storstrømmen på Masnedø og Falster, hvor der anlægges midlertidige dæmninger.
Her bygges de første to brofag. Dette skyldes, at der er for lavvandet til at sejle elementerne ud. Derefter graves de
midlertidige dæmninger væk.

3. Fundamentet til bropillerne sejles ud fra Masnedø.

4. Fundamentet gøres klar til at blive sænket.

5. Fundamentet sænkes på plads med stor præcision. Den første del af pilleskaftet stikker op over havoverfladen,
hvorefter bropillen bygges ved at stable og fastgøre de enkelte 'klodser' til det samlede pilleskaft.

6. Når bropillen er færdig sejles brofagene ud og gøres klar til at blive hejset på plads.

7. Elementet løftes på plads med et særligt hejsesystem, hvor faget er fastholdt med stålwirer fastgjort til en gribearm.

8. Den 100 meter høje pylon på midten af broen, der bliver Storstrømsbroens vartegn, bliver støbt ude på vandet.

9. I de to gennemsejlingfag på hver 160 meter understøttes brodækket af midlertidige bropiller.

10. Derefter monteres skråstagende, som er de tykke stålkabler, der skal holde brofaget.

11. Efter endt montage kan understøtningen fjernes...

12. ...og broen er færdig og klar til trafik.

