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Storstrømsbroen
Danmarks 3. største bro 

Landanlæg på Falster med Masnedø i baggrunden

Landanlæg på Masnedø med Falster i baggrunden

Den ny Storstrømsbros landfæste på Masnedø

Miljøtiltag

• Der opsættes en støjskærm langs  
Storstrømsvej for støjafskærmning af  
boliger i Orehoved

• Det sikres at en kystskrænt på Masnedø  
som er yngleplads for digesvaler bliver  
beskyttet under anlægsarbejdet  

• Der etableres afværgeforanstaltninger  
for markfirben på Masnedø

• Der iværksættes foranstaltninger der sikrer, 
at marsvin skræmmes væk fra områderne,  
når der skal ske ramning af pæle og  
sprænginger i forbindelse med nedrivning  
af den eksisterende bro

Trafik

• Ca. 8000 biler pr. døgn på den nye bro i 2025

• Op til 40 passagertog og op til 78 godstog 
pr. døgn i 2025

Økonomi

• Samlet bevilling på ca. 4,2 mia. kr.

EU-støtte

• Eu’s TEN-midler støtter projektet og har  
foreløbig givet tilsagn om 112 mio. kr. til  
planlægningsfasen af projektet
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Storstrømsbroen

Vejdirektoratet fremlægger hermed resultatet af under-

søgelsen i form af en VVM-redegørelse. Redegørelsen 

beskriver de miljømæssige, trafikale, arealmæssige 

og økonomiske konsekvenser af både anlæg af en ny 

bro over Storstrømmen og nedrivning af den eksister-

ende bro. Redegørelsen indeholder også et resumé af 

undersøgelsen og dens konklusioner. Resultaterne af 

undersøgelsen er yderligere beskrevet og dokumenteret 

i rapporterne Miljøvurdering .....

Storstrømmen
Broarkitektur  Fagnotat, fase 2 51

Bjælkebroen (F)
Visualisering af piller mod Falster

 
Ny Storstrømsbro med pylonløsning
 

Ny Storstrømsbro med bjælkeløsning Ny Storstrømsbro med et enkelt brodæk og en enkelt søjle, som er den foretrukne løsning

Fakta om den eksisterende bro
• Forventes nedrevet efter den nye 

bro er bygget
• Indviet i 1937
• Længde på 3.2 km
• Europas længste vej- og jernbanebro 

i 30 år
• Forventes nedrevet ved nedtagning af 

overbygningen i store elementer
• Broens bropiller forventes bortsprængt
• Materialer: 265.000 tons beton og 

20.000 stål

Eksisterende Storstrømsbro, som skal rives ned

Fakta om den nye bro:
• Længde: Ca. 4 km
• Gennemsejlingshøjde: 26 m som den 

eksisterende bro
• Tværprofil: 2 jernbanespor, 2 kørebaner 

og 1 kombineret gang/cykelsti. Samlet 
bredde på ca. 24 m

• Hastighed for biler: 80 km/t
• Hastighed for persontog: Op til 200 km/t
• Hastighed for godstog: 120 km/t
• Ca. 50 bropiller med 80 m. afstand imellem
• 2 gennemsejlingsfag på hver ca. 160 m
• Materialer: 130.000 m3 beton og 27.000 tons stål
• Åbnes senest i 2021
• Den nye bro skal erstatte den eksisterende  

Storstrømsbro fra 1937, der er nedslidt og  
ikke kan leve op til kravene til togtrafikken, når  
Femern-forbindelsen til Tyskland åbner i 2021


