Published on Femern.info (http://www.femern.info)
Hjem > Vejdirektoratet fortsætter udbud på Storstrømsbro

Vejdirektoratet fortsætter udbud på Storstrømsbro
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Efter aftalen mellem regeringen og partierne bag Togfonden om fremrykning af tidsplanen for færdiggørelse af en
ny Storstrømsbro, fortsætter Vejdirektoratet nu udbudsprocessen.
”Det er glædeligt, at det nu er officielt, og vi ser frem til at komme i gang med arbejdet. Vi skal nu have sendt det
omfattende udbudsmateriale til de prækvalificerede konsortier, så vi kan få valgt en entreprenør til anlægsopgaven
i løbet af 2017,” siger projektchef Niels Gotlieb, Vejdirektoratet.
Sideløbende med udbudsprocessen fortsætter planlægningsarbejdet samt forberedende arbejder omkring broen,
så området er klar til selve byggeriet. Det omfatter arkæologiske undersøgelser, etablering af nye levesteder for
små dyr og ekspropriationer.
Fem konsortier prækvalificeret
De fem prækvalificerede er:
Joint venture Vinci Construction Grand Projects SAS – Hochtief Infrastructure GmbH - MT Højgaard A/S
Storstrømsbroen Contractors JV, Per Aarsleff A/S – Ed. Züblin AG, Underrådgiver Rambøll
A/S, Underentreprenør Strabag SE
Rizzani de Eccher s.p.a – N.V. Besix S.A. – Acciona Infraestructuras S.A.

Joint venture Obrascon Huarte Lain, S.A. – SK Engineering & Construction Company Ltd.
Joint venture Itinera s.p.a – Condotte s.p.a - Grandi Lavori Fincosit s.p.a. Underrådgiver Seteco Ingegneria
s.r.l.
Fakta om den nye Storstrømsbro
Længde: Ca. 4 km
Gennemsejlingshøjde: 26 m
Tværprofil: 2 jernbanespor, 2 kørebaner og 1 kombineret gang/cykelsti.
Bredde: Ca. 24 m
Hastighed for biler: 80 km/t
Hastighed for persontog: 200 km/t
Hastighed for godstog: 120 km/t
Biltrafik: Ca. 8000 biler/døgn
Togtrafik: Ca. 40 passagertog og op til 78 godstog pr. døgn
Pris: ca. 4,2 mia. kr.
EU-støtte: 112 mio. kr.
Yderligere information
Information om aftalen mellem regeringen og partierne bag Togfonden findes på Finansministeriets hjemmeside
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Vejdirektoratet har offentliggjort en film, der viser den ene af de to foreslåede løsninger til en ny bro, nemlig
skråstagsløsningen.
Tag med på en køretur over den nye bro. [3]
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