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1

Introduktion

I forbindelse med Infrastrukturkommissionens1 arbejde har Vejdirektoratet udarbejdet rapporten:
Vejdirektoratet
Fremkommelighed på statsvejnettet, 2030 - 2050
Principper, muligheder og hovedudfordringer
9. maj 2007
Infrastruktur dokument nr. 51.1
og parallelt hermed har Trafikstyrelsen udarbejdet rapporten:
Trafikstyrelsen for jernbaner og færger
Strategiske perspektiver for udvikling af baneinfrastrukturen
Maj 2007
Infrastruktur dokument nr. 52.1
For Vejdirektoratet har COWI udarbejdet nærværende baggrundsdokument til
ovennævnte dokument 51.1, der skal kunne anvendes af Vejdirektoratet som
grundlagsmateriale i de forestående diskussioner med Infrastrukturkommissionen.
Rapporten omfatter skitser til mulige løsninger for kyst-kyst forbindelser over
Vejle Fjord, Lillebælt. Kalvebodløbet og for forbindelser Fyn - Jylland, Sjælland - Samsø -Jylland samt Helsingør - Helsingborg.
De enkelte løsningsforslag beskrives og karakteriseres og der anføres en række
fordele og ulemper.

1

Infrastrukturkommissionens rapporter kan kopiers fra hjemmesiden:
<http://www.infrastrukturkommissionen.dk>
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2

Generelt

2.1

Geometri

2.2

I udgangspunktet betragtes kyst-kyst forbindelser med en 2*2 spors motorvej.

I vurderingen af miljømæssige ulemper er der lagt særlig vægt på linieføringernes beliggenhed i forhold til EF-habitatområder og EF-fuglebeskyttelsesområder.

For en 2*2 spors motorvej er tværsnittet derfor opbygget af kørebaneelementer
med følgende bredder:
- yderrabat
1,00 meter
- nødspor
2,50 meter
- kantbane
0,50 meter
- kørespor
3,75 meter
- kørespor
3,75 meter
- kantbane
0,50 meter
- nødrabat
1,00 meter
- midterrabat
1,00 meter
I alt
14,0 meter
(afstand mellem indersider af rækværker ved facade og ved centerlinie bro)
Det effektive kørebaneareal kan eventuelt på et senere tidspunkt ombygges til
at bære en 2*3 spors motorvej med reducerede køresporsbredder.

Miljø

Habitatområderne danner sammen med fuglebeskyttelsesområderne Natura
2000, der er et økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU.
Når et anlæg tænkes at kunne påvirke et Natura 2000 område medfører det, at
der skal gennemføres en Natura 2000-konsekvensvurdering af projektets indvirkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er udpeget
for at beskytte i henhold til EF-habitatdirektivets bestemmelser (Artikel 6 af
Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992) samt den danske Bekendtgørelse
nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter
EF-habitatdirektiv

Ifølge EF-habitatdirektivets artikel 6 må man ikke planlægge og gennemføre
aktiviteter, der kan medføre en negativ indvirkning på EF-habitatområder og de
arter og naturtyper, der ligger til grund for udpegningen af området som habitatområde (udpegningsgrundlaget). En negativ indvirkning skal forstås som enhver indvirkning, der ikke sikrer arternes eller naturtypernes gunstige bevaringsstatus.
EF-habitatdirektivet kræver, at det forud for enhver beslutning om en aktivitet i
et habitatområde skal dokumenteres, at den pågældende aktivitet ikke medfører
negativ indvirkning på den gunstige bevaringsstatus for de arter eller naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget, eller påvirke områdets integritet i negativ retning. Dokumentation gælder både påvirkninger af den aktuelle bevaringsstatus for arter og naturtyper samt muligheden for opnåelse af gunstig bevaringsstatus ved forskellige tiltag (Natura 2000 vurdering).
Habitatdirektivet giver en mulighed for, at et projekt kan godkendes på trods af
negative konsekvenser for et habitatområde, hvis det er nødvendigt af samfundsmæssige hensyn, hvis der ikke foreligger alternativer, og hvis der er indarbejdet afværgeforanstaltninger.
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3

Vejle Fjord

Fremkommelighedsvurderingerne for statsvejnettet påpeger, at en kapacitetsudvidelse er nødvendig på strækningen Kolding-Randers. En mulig løsning er
at øge kapaciteten væsentligt for trafikken ad den nuværende E45, hvilket bl.a.
indebærer behovet for en ny bro over Vejle Fjord.
I Trafikstyrelsens investeringsstrategier omfatter en mulig Aflastningsstrategi at
rejsetiden mellem de store byer i Danmark skal nedbringes ligesom hyppigheden af togforbindelserne skal øges. For at sikre dette skal der gennemføres en
baneudretning omkring Vejle med en ny broforbindelse over Vejle Fjord.
Behovet for en ny broforbindelse over Vejle Fjord er præsenteret af Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen i kortene vist i Figur 1.

Figur 1:

3.1

Vejle Fjord Broforbindelse

(vej + jernbane)

Det forudsættes, at der anlægges en kombineret vej- og jernbanebro over Vejle
Fjord og at denne bro har vej- og jernbanetrafik i samme niveau.
Forbindelsen over Vejle Fjord skal derfor bedst muligt søge at tilgodese følgende:
• forøgelse af vej-kapaciteten over Vejle Fjord med en ny bro
• kapaciteten skal svare til en 2*2 spors motorvej
• udretning af banen omkring Vejle Fjord bl.a. gennem bygning af en ny
broforbindelse
• godstrafik (maksimal langsgående gradient 12,5 promille)
• toghastigheder op til 200 km/h
(i henhold til Trafikstyrelsens rapport er makismal hastighed over Vejlefjord broen lavere end for forbindelsen fra Bogense til Juelsminde, hvor
den er 250 km/h)

Scenarier hvori indgår ny bro over Vejle Fjord
- Vejdirektoratets "Udbygningsstrategi" A
- Banestyrelsens "Aflastningsstrategi"

I det følgende betragtes:
•

en kombineret bro for vej- og jernbanetrafik lokaliseret tættere på fjordens
munding mod øst end den eksisterende bro

•

en parallelbro for vejtrafik øst for den eksisterende Vejlefjord bro
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3.1.1 Tilslutning Vejle Fjord Nord
En skønnet korridor for vej og jernbaneforbindelsen er vist i Figur 2.

Figur 2:

3.1.2 Tilslutning Vejle Fjord Syd
En skønnet korridor for vej og jernbaneforbindelsen er vist i Figur 3.

Tilslutningskorridor Vejle Fjord Nord

Karakteristika
• niveau i baglandet er mellem kote +50 og +60 m
• kyststrækningen jævnt skrånende
• brokonstruktioner skønnes at skulle føres 720 m ind over land til et landfæste på en lille dæmning.
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Figur 3:

Tilslutningskorridor Vejle Fjord Syd

Karakteristika
• korridoren tilgodeser en forholdsvis lige linieføring af hensyn til de høje
toghastigheder
• korridoren rammer derfor en dal med terrænniveauer mellem kote +10 m
og +25 m
• brokonstruktioner skønnes at skulle føres lang ind over land til tilslutningen til den eksisterende jernbane (der er forudsat at broen føres helt ind til
jernbanetilslutningen - 1440 m bro over land)
• der ligger en mindre højderyg lidt mod vest og en forskydning af linieføringen kunne reducere længden af brokonstruktioner over land væsentligt.
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3.1.3 Kyst-kyst forbindelse
Den foreslåede løsning er karakteriseret ved:
• jernbane og vej i kote +50 m fra nordsiden henover sejlrenden - styret af
terrænforholdene på nordsiden
• fri gennemsejlingshøjde for skibstrafikken på mindst 40 m svarende til den
nuværende Vejle Fjord bro
• forbindelse til den eksisterende jernbane på sydsiden i en kote på ca. +25
m
• beton bro løsning med 120 m spændvidder
• ensartet harmonisk fremtoning i stil med den nuværende Vejle Fjord Bro
• brodrager med variabel tværsnitshøjde
(9 m ved bropiller og 4-5 m i fagmidte)
• individuelle brodragere for vej (1 eller 2 stk.) og jernbanetrafik med samme tværsnitshøjde
• individuelle søjler under brodragere giver mere transparent udseende
• fælles funderings løsning - pælebaseret
• total brolængde: 4440 m
(2160 m over land / 2280 m over vand)

Figur 4:

Figur 5:

Figur 6:

Eksempel på bro underbygning med fælles fundering og separate bropiller (Vestbro Udbudsprojekt).
Vejle Fjord broen forventes at blive pælefunderet.

Figur 7:

Pæleværk for bropiller på vand i Vejle Fjord ved eksisterende bro

Vejle Fjord Broen

Eksempel på kasseformede betonbrodragere med samme indbyrdes
tværsnitshøjde. (Udbudsprojekt for Vestbroen 1987)

P:\66337A\3_Pdoc\DOC\66337-A-001-5-VD-Kyst-kyst-forbindelser\66337-A-001-5-VD-Kyst-kyst-forbindelser-A3-2007-11-26.DOC

.

Vejdirektoratet

8

Kyst-kyst forbindelser, Rev. 5

Figur 8:

Foreslået linieføring og længdeprofil for Vejle Fjord kyst-kyst forbindelsen
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3.1.4 Karakteristika
Miljø
Det vurderes umiddelbart, at der ikke vil være de store problemer mht. det marine miljø ved etableringen af en ny Vejle Fjord krydsning. Der er ikke marine
Natura 2000 områder (EF-habitatområder og EF-fuglebeskyttelsesområder),
som ville kunne blive påvirket og vandudvekslingen mellem fjorden og Kattegat vurderes ikke at ville blive ændret.
På nordsiden af fjorden går landanlægget imidlertid gennem EF-habitatområde
nr. 67 ("Skove langs nordsiden af Vejle Fjord") og EF-fuglebeskyttelsesområde
nr.45 ("Skovområde ved Vejle Fjord"), jf. Figur 9 .

Konsekvensen heraf er, at det kan være nødvendigt at anordne fenderværker
omkring bropillerne ved navigationsfaget og muligvis også at supplere med
yderligere markeringer af sejlruten. Dette er på linie med det, som allerede er
gjort ved den eksisterende bro.
Den valgte spændvidde er med passende afværgeforanstaltninger tilstrækkelig
for både broen og skibstrafikken.
Funderingsforhold
Vejle Fjord er dannet som en tunneldal i sidste istid. Det omgivende terræn er
kuperet og gennemskæres af SSV-NNØ gående dalgange. Generelt er funderingsforholdene mere fordelagtige end for den nuværende Vejle Fjord bro, idet
der er mindre risiko for flager af lillebæltsler, glimmerler og glimmersand. Da
disse aflejringer imidlertid kan forekomme, kan det blive nødvendigt med tilsvarende løsninger i skrænterne, dvs. anvendelse af borede pæle. I modsætning
til inderfjorden er der ved den planlagte linieføring glaciale aflejringer tæt på
fjordbund og en direkte fundering vil være en mulighed.
Pga. langt større udbud og erfaring med borede pæle vil funderingsløsningerne
i dag anses for sædvanlige, hvor de ved den første eksisterende bro blev anset
for usædvanlige.
Anlægsarbejder
Spændvidden er valgt større end den nuværende Vejle Fjord bro, idet de sikkerhedsmæssige krav til spændvidder på grund af navigationsforhold generelt
er øget siden den første Vejlefjordsbro blev projekteret. Det er også valgt at føre broen ind over land for at undgå opfyldninger, som ville have indflydelse på
miljøet. Med en spændvidde på 120m synes en løsning i beton at være oplagt.

3.1.5 Fordele og ulemper / Diskussion
På sydsiden forløber linieføringen i et dalstrøg og linieføringen kunne justeres
for at forbedre på dette og dermed opnå en kortere brostrækning over land

Figur 9:

Vejle Fjord linieføringens beliggenhed i forhold til Natura 2000 områder

Navigationsforhold
Ud fra rent navigationsmæssige forhold er det vurderet, at navigationsåbningen
burde være minimum 200 m. Da det imidlertid ud fra strukturelle overvejelser
er hensigtsmæssigt at anvende spændvidder omkring 100 til 120 m er der valgt
en spændvidde i den øvre ende af intervallet på 120 m.
Sammenlignet med den eksisterende Vejle Fjord bro, hvor spændvidden er 80
m, forekommer det rimeligt at bruge en spændvidde i nærheden af denne værdi.
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Separate brodragere for vej- og jernbanetrafik i samme niveau og linieføring
Vej- og jernbanetrafik i samme niveau vil kræve en konstruktionshøjde for
brodrageren, som er lavere end en to-etagers brodragerløsning, og fremtoningen
vil derfor fremstå lettere. Alternative brotyper er overvejet, men er ikke fundet
relevante. Den eksisterende bro har en høj grad af accept og den foreslåede vil
komme til at fremstå på nogenlunde samme måde.
Brug af brodragere for vej- og jernbanetrafik med samme dragerhøjde er foreslået af æstetiske hensyn. Det er ikke optimalt strukturelt og dragere med forskellige højder bør også vurderes senere.
Det vil være enklere, at sikre både vej- og jernbanebrugeres sikkerhed med trafik i samme niveau, idet det er enkelt at skabe adgang fra en brodrager til en
anden i samme niveau.
Vej og jernbanetrafik i samme niveau vil kun behøve enkle landanlæg, der ikke
vil kræve udfletningskonstruktioner for at få jernbane og vejtrafik arrangeret i
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forskellig højde over hverandre, som for en toetagers løsning. De tilsluttende
dæmninger bliver lidt bredere, for at rumme både vej- og jernbanetrafik side
om side.
I den betragtede linieføring er der sparsom bebyggelse, som næppe vil have
væsentlig indflydelse på løsningsvalget.
Den foreslåede løsning forudsætter, at der anlægges tilsluttende jernbanestrækninger på land og nye motorvejsstrækninger af betydelig længde for at opnå
forbindelse med eksisterende jernbanestrækninger og motorveje.
Separate linieføringer for vej og jernbane
Der kan naturligvis også etableres to separate broer, således at jernbaneforbindelsen bygges i den linieføring, som er betragtet her, mens vejbroforbindelsen
etableres som en parallelbro til den eksisterende Vejle Fjord bro - se følgende
afsnit.
Det vil reducere behovet for nye motorvejsstrækninger betragteligt. Hvorvidt
dette er optimalt vil naturligvis være meget afhængig af kapaciteten på de allerede eksisterende motorveje, ligesom pladsforholdene omkring den eksisterende bro på land vil være vigtig.
Anlæg af to helt separate broer i forskellige linieføringer vil alt andet lige blive
dyrere, idet der dels kræves flere arbejdspladser og dels kan der naturligvis ikke
benyttes fælles fundamenter (der normalt vil være besparende).
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3.2

Parallelbro - Eksisterende Vejlefjord bro - E45

Det forudsættes, at der anlægges en parallel vejbro over fjorden med samme
længdeprofil som den eksisterende Vejlefjord bro og øst for denne.
Forbindelsen over Vejle Fjord skal derfor bedst muligt søge at tilgodese følgende:
• forøgelse af vej-kapaciteten over Vejle Fjord med en ny bro
• kapaciteten af den nye bro skal bringe den samlede kapacitet op på et niveau svarende til 4 spor i begge retninger.
3.2.1

Figur 10:

Tilslutning Vejle Fjord

Eksisterende linieføring for Vejle Fjord broen - parallelbro mod øst

Karakteristika - sydsiden af fjorden
• niveau i baglandet er omkring kote +35 - +40 m
• kyststrækningen har stejle skrænter
• brokonstruktioner skønnes at skulle føres 150 m ind over land til et landfæste og sandsynligvis fortsættes på en lav dæmning, som den eksisterende
bro.

3.2.2 Kyst-kyst forbindelse - Parallelbro
Den foreslåede løsning er svarende til den eksisterende bro se Figur 11, Figur
12, Figur 13 og Figur 14 og karakteriseret ved:
• enkeltrettet trafik på hver af de to broer
• vej i kote +50 m fra nordsiden henover sejlrenden - styret af terrænforholdene på nordsiden - til en kote på ca +40 m på sydsiden af fjorden
• fri gennemsejlingshøjde for skibstrafikken på mindst 40 m svarende til den
nuværende Vejle Fjord bro
• beton bro løsning med 110 m spændvidder
• ensartet harmonisk fremtoning som den nuværende Vejle Fjord Bro
• dragertværsnit svarende til den eksisterende bro
• effektiv kørebanebredde i alt 21,5 m
• brodrager med variabel tværsnitshøjde og sammenbygget med bropillerne
(6 m ved bropiller og 3 m i fagmidte)
• pælefunderinger med rammede pæle og enkelte med borede pæle
• enkelt kasseformet brodrager for vejtrafik
• total brolængde: 1710 m som den eksisterende bro
(den endelige længde kan blive lidt længere da fjorden bliver bredere jo
længere man kommer mod øst)

Figur 11:

Vejle Fjord Broen

Karakteristika - nordsiden af fjorden
• niveau i baglandet på nordsiden af fjorden er omkring kote +50 m
• kyststrækningen har stejle skrænter
• brokonstruktioner skønnes at skulle føres ind over land til et landfæste
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Figur 12:

Plan og længdeprofil for eksisterende Vejle Fjord bro

Figur 13:

Tværsnitsudformning for eksisterende Vejle Fjord bro

Figur 14:
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3.2.4 Fordele og ulemper / Diskussion
Linieføring
Vurderet ud fra luftfotos kan en ny linieføring placeres både øst og vest for den
eksisterende motorvejs linieføring. Vejdirektoratet har valgt at betragte en linieføring øst for den eksisterende bro.

3.2.3 Karakteristika
Miljø
Linieføringen for Vejle Fjord krydsningen går ikke gennem særlige miljøbeskyttelsesområder.

Anvendelse
Med en supplerende parallelbro kan trafikafviklingen tilrettelægges på to forskellige måder:
•

'enkeltrettet trafik' på hver bro således at både lokal og regional trafik anvender samme vejareal over fjorden
enkeltrettet trafik på broerne vil medføre sammenblanding af lokal og regional trafik, mens de tilsluttende anlæg bliver enkle i udformningen.

•

'dobbeltrettet' trafik på begge broer, således at regional trafik afvikles på
den ene og lokal trafik afvikles på den anden bro
dobbeltrettet trafik på begge broer vil reducere sammenblandingen af lokal
og regional trafik, men forventes at kræve mere komplicerede tilslutningsanlæg.

Enkeltrettet trafik

Figur 15:

Dobbeltrettet trafik

Vejle Fjord linieføringen i forhold til Natura 2000 områder

Navigationsforhold
De navigationsmæssige forhold vil stort set være uændrede, idet den eneste forskel forventes at blive at skibstrafikken skal passere to broer efter hinanden i
stedet for én - fri-rummet er det samme
Funderingsforhold
Der regnes med samme funderingskoncept som for den eksisterende bro rammede pæle ved flertallet af fundamenterne og borede pæle ved enkelte af
fundamenterne i skrænterne. På grund af større udbud og erfaring med borede
pæle vil en løsning med borede pæle for alle fundamenter muligvis være konkurrencedygtig.
Anlægsarbejder
En parallelbro af samme type som den eksisterende vil kunne konstrueres uden
større problemer. Afstand mellem de to broer vil være styret af funderingen.
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Det er her forudsat, at der etableres enkeltrettet trafik på hver bro. Derved bliver den nødvendige effektive kørebanebredde 14 m (to-spors motorvej i én retning) + 2*3,75 m (for ekstra to spor) = 21,5m, således at der kan akkommoderes 4 spors trafik.
Enkeltrettet trafik muliggør at kapaciteten kan anvendes fuldt ud af både lokal
og regional trafik.

Udvidelse af den eksisterende Vejlefjord bro
Der arbejdes i øjeblikket med analyser af en udvidelse af den eksisterende Vejlefjord bro til at bære 2 * 4 spors trafik forudsat at der etableres smalle kørespor. Med det foreliggende grundlag skønnes det ikke muligt at udvide den eksisterende bro til at bære 2 * 4 spors trafik med 3,75 m brede kørespor, idet det
allerede forekommer meget vanskeligt bæreevnemæssigt at etablere 4 spors
trafik med smalle kørespor.

Nødspor
Der vil ved at øge brobredden også kunne etableres et nødspor i venstre side
ved det hurtige kørespor, hvis dette vurderes at være påkrævet af sikkerhedsmæssige grunde, men der er ikke fundet regelkrav for dette og det er derfor ikke medtaget her.
Tværprofil på eksisterende Vejlefjord bro
På den eksisterende Vejlefjord bro vil enkeltrettet trafik muliggøre enten at der
anlægges 4 kørespor (i alt 21,5m) samt en servicevej / cykelsti (ca. 4 m bredde)
i broens ene side eller at der anlægges 5 kørespor (i alt 25,25 m).
Med 4 kørespor kan broens tværfald ændres i den ene side ved pålægning af
ekstra materiale (asfalt eller beton), som vist på nedenstående figur, således at
der er tværfald til same side over hele kørebanebredden.
1000

2500

500

3750

3750

3750

3750

500 1000

Opretningskile

Figur 17:

1000

Disponibelt areal

Tværsnit af kørebane med 4 kørespor på eksisterende bro
samt disponibelt areal

Det skønnes, at den øgede egenvægtsbelastning er så moderat, at ændringen
kan gennemføres uden forstærkninger af den eksisterende bro.
Alternativt kan ændringen fra den nuværende dobbeltrettede trafik til enkeltrettet trafik gennemføres med det eksisterende tværprofil, idet den hurtige trafik så
kommer til at køre på kørebaner med tværfald til venstre i køreretningen. Det
opleves i dag f.eks. på Hillerød-motorvejens forlængelse for den nordgående
trafik. Vognbaneskift mellem kørebaner med tværfald til hver sin side svarer til
det trafikanter oplever ved overhaling på en almindelig landevej. Der vil kræves
en sikkerhedsmæssig vurdering af en sådan løsningen inden den eventuelt kan
gennemføres.
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4

Lillebælt

Fremkommelighedsvurderingerne for statsvejene påpeger, at en kapacitetsudvidelse over Lillebælt er nødvendig for at imødekomme trafikbehovet på længere
sigt og der peges på tre mulige linieføringer, som behandlet i det følgende.

4.1

Parallelbro - Nye Lillebæltsbro - E20

Vejdirektoratets Udbygningsstrategi A omfatter en udbygning af vejnettet indenfor den eksisterende trafikkorridor med en ny 4 sporet broforbindelse over
Lillebælt parallelt med den eksisterende motorvejsbro, som indikeret i Figur 19.

I trafikstyrelsens investeringsstrategi omfatter den mest ambitiøse Fordoblingsstrategi en ny baneforbindelse mellem Odense og Horsens for tog op til 250
km/h, der anvender en korridor, som kunne være sammenfaldende med den
nordligste vejudbygningskorridor - se Figur 18

Figur 19:

Figur 18:

Linieføringskorridorer for en kapacitetsforøgelse for
- Vejtrafikken over Lillebælt
- Jernbanetrafikken mellem Odense og Horsens (nordlig gren)

Vejdirektoratets Udbygningsstrategi A

Forbindelsen over Lillebælt skal bedst muligt tilgodese følgende:
• forøgelse af vejkapaciteten ved anlæg af en ny forbindelse parallelt med
den eksisterende broforbindelse
• sikre gode tilslutningsmuligheder for de eksisterende tilsluttende motorveje
på begge sider af Lillebælt
• i alt skal der etableres en kapacitet svarende til 4 kørespor i hver retning
Det er forudsat at landanlæggene kan ændres således at hver af broerne skal
bære enkeltrettet trafik i 4 kørespor, hvorved det effektive kørebaneareal kan
holdes nede på 21,5 m's bredde.
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4.1.1 Tilslutning Lillebælt - Vest & Øst
En skønnet korridor for vejforbindelsen på både Jyllands- og Fynssiden af Lillebælt er vist i Figur 20.

Figur 20:

4.1.2 Kyst-kyst broforbindelse - Parallelbro
Den foreslåede løsning er karakteriseret ved:
• vej i samme niveau som den eksisterende forbindelse
• fri gennemsejlingshøjde for skibstrafikken på mindst 44 m
• hængebro med samme dragerhøjde som den eksisterende bro (=3.0m)
• en spændvidde på 700 m (100 længere end den eksisterende bro)
• samme placering i længderetningen af midten af broen, som den eksisterende, og med pylonerne placeret 50 m tættere på land
• samme kabelkurve på de centrale 600 m
• ankerblokke placeret længere inde i landet
• centerafstand mellem broer på mindst 100 m
(muligvis større for at minimere interferens mellem lasteffekter fra ankerblokke)
• total brolængde: 1610 m (1300 m hængebro / 310 m tilslutningsfag)

Tilslutningskorridor på Jyllandssiden og på Fynssiden

Karakteristika
• på Jyllandssiden af Lillebælt er terrænet fladt og der skal etableres tilslutningsramper som for den eksisterende bro
• på Fynssiden af Lillebælt stiger terrænet til et niveau op til ca. 30 meter og
en kortere strækning af vejen kan komme til at ligge i afgravning, som for
den nuværende forbindelse.
• korridoren er lagt så tæt på den eksisterende bro, som overhovedet muligt minimumafstand på 100 m centerlinie til centerlinie
(ankerblokkene har en bredde på 90 m - placeres disse side om side er en
større afstand nødvendig af hensyn til bæreevnen af disse)
• i øvrigt er konfiguration af tilslutningsanlæggene antaget at svare til de tilslutningsanlæg, der er etableret for den eksisterende bro (ramper og veje)

P:\66337A\3_Pdoc\DOC\66337-A-001-5-VD-Kyst-kyst-forbindelser\66337-A-001-5-VD-Kyst-kyst-forbindelser-A3-2007-11-26.DOC

Figur 21:

Nye Lillebæltsbro - eksisterende motorvejsbro

Figur 22:

Lukket kassetværsnit for hængebroen
(tværsnit for eksisterende bro vist med den aktuelle kørebaneopdeling)
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Figur 23:

Foreslået linieføring og længdeprofil for supplerende broforbindelse
over Lillebælt nord for den eksisterende motorvejsbro
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4.1.3 Karakteristika
Miljø
Det vurderes, at der ikke vil være de store problemer mht. det marine miljø ved
etableringen af en tredje Lillebæltsbro. Anlæggets blokering af vandudvekslingen med Østersøen vurderes at være mindre end den ukompenserede blokering
af Storebæltsforbindelsen. Det er muligt at foretage kompensationsafgravninger, således at der kan opnås en nulløsning.
Syd for pylonen på Jyllandssiden er der konstateret et 15 m dybt erosionshul umiddelbart op af erosionsbeskyttelsen. Årsagen er de strømhvirvler, som pylonen genererer for strømninger fra nord mod syd. Det er derfor gunstigt at placere en ny pylon lidt forskudt ind mod land, da modstanden mod strømningen
dermed forventes at blive minimeret. Konstruktionsudformningen forventes
endvidere at kunne optimeres så erosion kan holdes under kontrol.
Forbindelsen går ikke gennem marine Natura 2000 områder. Det kan dog ikke
udelukkes, at der under anlægsarbejderne kan føres spildt sediment ind i nærliggende Natura 2000 områder (dvs. EF-habitatområde nr. 92 ("Æbelø, havet
syd for og Nærå"), EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 76 ("Æbelø og kysten ved
Nærå"), EF-habitatområde nr. 96 ("Lillebælt") og EF-Fuglebeskyttelsesområde
nr. 47 ("Lillebælt"), jf. Figur 24. Det vurderes umiddelbart, at det ikke vil påvirke bevaringsstatus for de udpegede habitater og arter, men ifølge EFhabitatdirektivet skal dette vurderes nærmere i en såkaldt Natura 2000 vurdering, der skal udarbejdes sideløbende med en VVM (habitatdirektivet, Natura
2000 områder og deres betydning samt bevaringsstatus er beskrevet nærmere i
afsnit 2.2).

Figur 24:

Lillebælt linieføringens beliggenhed i forhold til Natura 2000 områder.

Navigationsforhold
Umiddelbart syd for broen kræves en kursdrejning på 90 grader for skibstrafikken og en placering af en ny bro på nordsiden af den eksisterende er derfor at
foretrække.
Strømningsforholdene er ligeledes komplicerede på grund af knækket i bæltet
på 90 grader. Ved at etablere en bro med et større spænd end den eksisterende og i øvrigt at udforme konstruktionerne optimalt for at begrænse forstyrrelserne
i strømningerne i bæltet - forventes vanskelighederne i besejlingen at være stort
set uændrede - og anses derfor for at være acceptable.
Funderingsforhold
Geologisk set er der ingen ændringer i forhold til den nuværende linieføring.
Over vand (i Lillebælt) er der fed plastisk Lillebæltsler til stor dybde, mens der
på landsiden kan funderes direkte i glaciale aflejringer. De nuværende pyloner
er funderet på rektangulære præfabrikerede jernbetonpæle til kote ca. -46 m i
Lillebæltsleret. På grund af skibsstød og for optimering vil andre pæletyper,
evt. borede pæle blive aktuelle.
Anlægsarbejder
Det er vurderingen, at den øgede spændvidde vil være at foretrække frem for
samme spændvidde, som den eksisterende bro, fordi
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•
•

navigationsforholdene, som vil være uændrede med den øgede spændvidde. Samme spændvidde ville effektivt betyde en reduktion af navigationsåbningen pga. bæltet har et knæk ved broen
at den nye ankerblok konstruktion kommer til at ligge bag den eksisterende, og eventuelle udgravninger til den nye ankerblok kommer således ikke
til at påvirke den eksisterende konstruktion.

4.1.4 Fordele og ulemper / Diskussion
Tunnel under Lillebælt
En tunnel under Lillebælt kunne være et alternativ, men er ikke vurderet attraktiv af følgende årsager
• grundet de komplekse strøm- og erosionsforhold er det ikke umiddelbart
vurderet, at en sænketunnel kan placeres over havbundsniveau.
• havbunden i krydsningskorridoren er angivet til at ligge i -35 m, men kan
godt ligge dybere, så en tunnel skal ligge dybt for at krydse Lillebælt
• terrænet på sydsiden når op i kote +30 m og det vil kræve omfattende afgravninger, lange rampekonstruktioner og tunnelstrækninger med betydelige tykkelser af jorddække
• den nødvendige tunnellængde for en sænketunnelløsning er skønnet til
4300 m (inkl. in-situ konstruktioner) og hertil kommer rampekonstruktioner
Æstetik
Hængebroløsningen er foreslået, fordi den i form svarer til den eksisterende
bro, der er et betydeligt ikon for området. En skråstagsbro ville højest sandsynlig være pris- og tidsmæssig mere attraktiv. En skråstagsbro vil æstetisk adskille sig væsentligt fra den eksisterende bro, men måske kan netop dette forhold
være ønskværdigt, hvis man ønsker at markere at den nye forbindelse er forskellig/anderledes.
Tværprofil på eksisterende Ny Lillebæltsbro
På den eksisterende Ny Lillebæltsbro vil enkeltrettet trafik muliggøre at der
anlægges 4 kørespor (i alt 21,5 m) samt en servicevej / cykelsti (ca. 4 m bredde)
i broens ene side eller at der anlægges 5 kørespor (i alt 25,25 m).

Opretningskile
Af hensyn til trafikanternes komfort kan det tilstræbes, at der etableres tværfald
til samme side over hele kørebanebredden ved at etablere en kile på brodækkets
overflade - principielt på samme måde som for Vejlefjord broen.
Ændring af broens tværfald i den ene side ved pålægning af tunge materialer
(f.eks. asfalt eller beton) vil medføre en ekstra egenvægtsbelastning, der er betydelig i forhold til egenvægten af den nuværende lave egenvægt af det
orthotrope ståldæk. Da der er tale om en forøgelse af egenvægtsbelastningen
over hele broens længde og dermed ikke kun en lokal belastningsforøgelse, kan
det kræve forstærkninger af både brodæk og kabelsystemet i den hårdest belastede side af broen. Vurdering af omfanget vil kræve detaljerede undersøgelser,
men det forventes at være ganske betydeligt.

P:\66337A\3_Pdoc\DOC\66337-A-001-5-VD-Kyst-kyst-forbindelser\66337-A-001-5-VD-Kyst-kyst-forbindelser-A3-2007-11-26.DOC

Modifikation af brodæk
Ændring af broens tværfald ved at justere i opbygningen af brodragerens tværsnit f.eks. ved anvendelse af celleopdelte materialer, ståltværsnit, tynde belægninger, er en anden mulighed. Det vil kunne reducere forøgelsen i egenvægtsbelastningen, men vil være kompliceret og formodentlig omkostningstungt at
gennemføre.
To-sidet fald - sammenhængende kørebaneareal
Alternativt kan ændringen fra den nuværende dobbeltrettede trafik til enkeltrettet trafik på den eksisterende bro gennemføres med det eksisterende tværprofil,
idet den hurtige trafik så kommer til at køre på kørebaner med tværfald til venstre i køreretningen. Midterautoværnet med eventuelle befæstigelser skal fjernes og det skal vurderes om der kan "skrælles noget af belægningen" hen over
broens midterlinie, så der etableres en "blødere" / mindre markant overgang
mellem de to sider med forskellig tværhældning - uden at det overbelaster brodækket styrkemæssigt eller udmattelsesmæssigt. Der kan også være nogle overgangsproblemer ved dilatationsfugerne, som skal løses ved justering / ombygning.
Kørsel på vej med tværfald til venstre i køre retningen opleves i dag f.eks. på
Hillerød-motorvejens forlængelse for den nordgående trafik. Vognbaneskift
mellem kørebaner med tværfald til hver sin side svarer til det trafikanter oplever ved overhaling på en almindelig landevej - eller ved passage af en vandrende højderyg, når tværfaldet ændres ved overgang mellem et ret vejstykke og en
venstrekurve - eller omvendt.
Der vil kræves en sikkerhedsmæssig vurdering af en sådan løsningen inden den
eventuelt kan besluttes, men det forventes være fuldt ud acceptabelt..

To-sidet fald - separate kørebanearealer
Om broens tværprofil bibeholdes inklusive midterautoværnet kan 2*2 kørespor
føres over broen - med trafik i samme retning. Det vil kun kræve minimale ændringer på broen, mens det ved tilkørslen til broen skal sikres at trafikstrømmen
bliver delt sikkert i to separate trafikstrømme.
Det svarer til en deling i trafikstrømmen, som det f.eks. sker nogle få kilometer
vest for den eksisterende bro, hvor motorvejen deler sig i en nordgående og en
sydgående gren.
Østkørende trafik, der skal anvende afkørslen til Middelfart, skal informeres i
god tid ved skiltning, således at den kan vælge kørebanerne på broens højre
(sydlige) side. Det skønnes ikke at give anledning til problemer.
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4.2

Nordfyn / Bogense - Østjylland / Juelsminde

Vejdirektoratets Udbygningsstrategi B omfatter udbygning af vejnettet i en ny
korridor fra Nordfyn til Jylland nord for Vejle Fjord. Trafikstyrelsens Fordoblingsstrategi omfatter en jernbaneforbindelse i "samme" korridor, som indikeret
i Figur 25:.

Figur 25:

4.2.1 Tilslutning Juelsminde
En skønnet korridor for vej- og jernbaneforbindelsen er vist i Figur 26.

Nye trafikkorridorer præsenteret i
- Vejdirektoratets Udbygningsstrategi B og
- Trafikstyrelsens Fordoblingsstrategi

Det er forudsat, at der anlægges en kombineret vej- og jernbanebro mellem Bogense og Juelsminde og at denne bro har vej- og jernbanetrafik arrangeret i to
niveauer (for at give broen en stor bøjningsstivhed/længere spænd).
Forbindelsen over Lillebælt - mellem Nordfyn og Jylland - skal derfor bedst
muligt tilgodese følgende:
• forøgelse af vejkapaciteten ved anlæg af en broforbindelse
• kapaciteten skal svare til en 2*2 spors motorvej
• forøgelse af jernbanekapaciteten ved anlæg af en broforbindelse
• 2 jernbanespor
• godstrafik (maksimal langsgående gradient 12,5 promille)
• toghastigheder op til 250 km/h
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Figur 26:

Tilslutningskorridor ved Juelsminde for Bogense linien

Karakteristika
• terrænniveauet i baglandet ligger omkring 20 m, som antages at være det
niveau, som jernbanen (i brodragerens underetage) skal føres i land i
• kysten udgøres af en skrænt på 12-15 m højde
• brokonstruktionerne skønnes derfor kun at skulle føres ind over land på en
kort strækning - 50-100 m
• vanddybderne tillader kystnær maritim trafik
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4.2.2 Tilslutning Bogense
En skønnet korridor for vej- og jernbaneforbindelsen er vist i Figur 27.

Figur 27:

4.2.3 Kyst-kyst broforbindelse
Den foreslåede løsning er karakteriseret ved:
• en toetagers brodragerløsning med vejtrafik øverst og jernbanetrafik nederst
• en krum linieføring, der dels anses for at være en fordel for vejbrugerne ,
idet monotonien reduceres og dels bringer krydsningen af navigationsruten
tæt på 90 grader
• en skråstagsbro med et hovedspænd på 900 m stort set vinkelret på sejlruten
• fri gennemsejlingshøjde for skibstrafikken på 60 m, der er væsentligt større
end de 44 m for den Nye Lillebæltsbro
• stålbrodrager - gennemgående fra tilslutningsfag gennem skråstagsbroen
• spændvidder på 144 m i tilslutningsfagene
• langsgående gradienter ≤ 12,5 promille
• funderingsprincip forventes af blive direkte fundering
• total brolængde: 16.200 m
(1800 m skråstagsbro / 14.400 m tilslutningsbro over vand)

Tilslutningskorridor ved Bogense for Bogense linien

Karakteristika:
• terrænet er meget fladt og beliggende omtrent i havniveau
• broen skal derfor føres i land i et lavt niveau
• vanddybderne ud for kysten er meget moderate
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Figur 28:

Skråstagsbro med 2-etagers kompositdrager - Øresund
Jernbane nederst i gitterdrageren - vejen øverst på betontoppladen
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Figur 29:

Stålgittertværsnit med konstant tværsnitshøjde
(Storebælt hængebro for vej- og jernbanetrafik fra 1978)

Figur 30:

Eksempel på bro underbygning med direkte fundering
(Vestbro udbudsprojekt)
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Figur 31:

Foreslået linieføring og længdeprofil for Bogense - Juelsminde kyst-kyst forbindelsen
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4.2.4 Karakteristika
Miljø
Det vurderes, at anlæggets blokering af vandudvekslingen med Østersøen vil
være mindre end den ukompenserede blokering af Storebæltsforbindelse. Det er
muligt at foretage kompensationsafgravninger, således at der kan opnås en nulløsning.
På Fynssiden, går linieføringen gennem en mindre strækning af EFhabitatområde nr. 92 ("Æbelø, havet syd for og Nærå") og EF- fuglebeskyttelsesområde nr. 76 ("Æbelø og kysten ved Nærå"), jf. Figur 32.

Udpegningsgrundlag EF Habitatområde nr. 92 (kun marine arter og habitater er medtaget)

EF fuglebeskyttelsesområde
nr.76

1365 Spættet sæl
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af
havvand
1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe
1150 Kystlaguner og strandsøer
1160 Større lavvandede bugter og vige
1170 Rev

Rørhøg
Klyde
Splitterne
Havterne
Dværgterne
Mosehornugle

Tabel 1:

Udpegningsgrundlag
EF Habitatområde nr. 92 (Æbelø, havet syd for og Nærå) og
EF fuglebeskyttelsesområde nr.76 (Æbelø og kysten ved Nærå).

Tilslutningskorridoren for landanlægget syd for Juelsminde snitter EFhabitatområde nr. 67 og EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 45.
Det vurderes umiddelbart, at det vil være muligt, at etablere forbindelsen uden
at påvirke bevaringsstatus for de habitater og arter der indgår i udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 76 og EF-habitatområde nr. 92,
men iflg. EF-habitatdirektivet skal dette vurderes nærmere i en såkaldt Natura
2000 vurdering, der skal udarbejdes sideløbende med en VVM. (Se afsnit 2.2)
Navigationsforhold
Spændvidden på 900 m i hovedfaget af skråstagsbroen og den frie gennemsejlingshøjde på 60 m tilgodeser alle store skibe. Besejlingen sker vinkelret på
broen og der er lange frie stræk inden broen passeres, så de bedste betingelser
for trafikken af store skibe er tilvejebragt.
Der kan være enkelte skibe med destination Vejle, der ikke længere vil kunne
følge en rute tæt på kysten ved Juelsminde. Disse skibe skal sejle lidt sydligere,
men der er tale om en beskeden forøgelse den sejlede distance og endvidere er
der tale om et moderat antal skibe på årsbasis. Det er derfor vurderet til at være
acceptabelt.
Der er ikke foreslået specielle tiltag for at tilgodese den kystnære trafik med
fritidsfartøjer - især sejlbåde. Ved Juelsminde ligger brodrageren imidlertid så
højt (over ca. 18 m) at kun et fåtal af sejlerne skal længere fra kysten for at få
tilstrækkelig frihøjde til masten.
Figur 32:

Bogense linieføringens beliggenhed i forhold til Natura 2000 områder.

Tabel 1 viser de arter og habitattyper, som EF Habitatområde nr. 92 og EF fuglebeskyttelsesområde nr.76 er udpeget for at beskytte og hvis bevaringsstatus
ikke må påvirkes af anlæggelsen af en forbindelse fra Nordfyn/Bogense til Østjylland/Juelsminde.
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På Fynssiden kommer brodrageren noget tættere på havoverfladen. Imidlertid
er vanddybden her begrænset, så ulempen for sejlbådene er acceptabel.
Funderingsforhold
På Fynsiden og over vand kan der generelt funderes direkte i moræneler (generelt 55 m moræneler og smeltevandssand). På Jyllandssiden er der overvejende
sandsynligt moræneler, mens eocænt ler (Lillebæltsler) findes overfladenært i
boringer syd for linieføringen.
Generelt skønnes det muligt at bruge præfabrikerede caissoner til kyst-kyst
krydsningen.
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Anlægsarbejder
Det er valgt at foreslå en dobbeltdækker løsning med tog på det nedre dæk og
biler på det øvre dæk. Dette er primært valgt for at give stivhed på skråstagsbroen. En dobbeltdækker drager vil fordele belastningen og vil reducere lokale
deformationer, som ville kunne genere jernbanetrafikken.

4.3

Fyn / Middelfart - Sydjylland / Kolding

Vejdirektoratets Udbygningsstrategi C omfatter udbygning af vejnettet i en ny
korridor fra Vestfyn til Jylland syd for Kolding/Sønderjylland, som indikeret
Figur 33.

Dobbeltdækkerløsningen giver naturligt relativt lange spændvidder i tilslutningsbroerne.
På Øresundsforbindelsen er broen ligeledes udført som en dobbeltdækkerbro
ligesom 1978-projektet for Storebæltsforbindelsen, hvor både tog og biler skulle over højbroen, var projekteret med en dobbeltdækker drager.

4.2.5 Fordele og ulemper / Diskussion
Et tunnel alternativ, der bl.a. vil kræve ventilationstårne, er ikke attraktivt. Prisen er skønnet til også at blive markant højere end for en broløsning.
Det er antaget af brokonstruktionerne skal nå kysten på Fynssiden uden dæmninger, af hensyn til det arkitektoniske og visuelle udtryk og af miljømæssige
hensyn. Da området ud for kysten her er lavvandet kan der eventuelt opnås en
væsentlig besparelse ved at føre dæmninger ud i vandet fra kysten. Dæmninger
vil have den miljømæssige ulempe at de vil skabe områder hvor der ophobes
organisk materiale, der kan forårsage lugtgener og evt. lokale iltsvindsområder

Figur 33:

Ny trafikkorridor præsenteret i
- Vejdirektoratets Udbygningsstrategi C

Forbindelsen over Lillebælt - mellem Vestfyn og Sønderjylland - skal bedst
muligt tilgodese følgende:
• forøgelse af kapaciteten ved anlæg af en vejforbindelse
• kapaciteten skal svare til en 2*2 spors motorvej
Vejdirektoratet har defineret to mulige linieføringer på land, der nummereres
som alternativ 1 og 2 regnet fra nord og er karakteriseret således:
1. Stenderup Skov over Fønsskov og Gamborg Fjord til Svenstrup
2. Sønderskoven-Syd til Ålehoved syd for Føns Vig
Disse to alternativer behandles samlet i det følgende.
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4.3.1 Tilslutning Kolding - Alternativ 1
En skønnet korridor for vejforbindelsen er vist i Figur 34.

Figur 34:

4.3.2 Tilslutning Middelfart - Alternativ 1
En skønnet korridor for vejforbindelsen er vist i Figur 35.

Tilslutningskorridor ved Stenderup Skov - Alternativ 1

Karakteristika:
• terrænet i baglandet er relativt fladt og niveauet ligger på 5-10 m
• broen skal derfor føres i land i et lavt niveau
• vanddybderne ud for kysten er moderate

Figur 35:

Tilslutningskorridor over Fønsskov til Svenstrup - Alternativ 1

Karakteristika:
Fønsskov
• terrænet forholdsvist fladt med en svag stigning mød øst og terrænet når op
i niveau 10-12 m
Svenstrup
• terrænniveauet er omkring 15 m og der er en skrænt langs kysten, så brokonstruktionerne kan afsluttes med et landfæste nogenlunde i eksisterende
niveau tæt ved kystlinien
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4.3.3 Tilslutning Kolding - Alternativ 2
En skønnet korridor for vejforbindelsen er vist i Figur 36.

4.3.4 Tilslutning Middelfart - Alternativ 2
En skønnet korridor for vejforbindelsen er vist i Figur 37.

Figur 36:

Figur 37:

Tilslutningskorridor ved Sønderskov-Syd - Alternativ 2

Karakteristika:
• terrænet i baglandet er relativt fladt og niveauet ligger under 5 m
• broen skal derfor føres i land i et lavt niveau
• vanddybderne ud for kysten er moderate
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Tilslutningskorridor Ålehoved - Alternativ 2

Karakteristika:
• terrænet i baglandet er relativt fladt og niveauet ligger under 5 m
• broen skal derfor føres i land i et lavt niveau
• vanddybderne ud for kysten er moderate
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4.3.5 Kyst-kyst forbindelser
De foreslåede løsninger kan karakteriseres ved:
Fælles:
• en skråstagsbro med et hovedspænd på 450 m, der er arrangeret stort set
vinkelret på sejlruten
• fri gennemsejlingshøjde på 50 m, der er 6 m højere end den Nye Lillebælts
bro
• kassedrager i stål i skråstagsbroen med tværsnitshøjde på 3-4 m
• tilslutningsfag i beton med spændvidde på 80 m og en brodragerhøjde på
4m
• krum linieføring udenfor skråstagsbroen
• der påregnes direkte fundering

Figur 39:

Eksempel på stålkassedrager for skråstagsbro (2nd Incheon, Korea)

Figur 40:

Eksempel på betonkassedrager for tilslutningsfag
(Storebælt Vestbro)

Alternativ 1:
• en kort dæmningsstrækning over Fønsskov er arrangeret for at markere
overgangen mellem lavbroen og tilslutningsbroen for skråstagsbroen
• total brolængde: 2560 m (800 m skråstagsbro / 1760 tilslutningsbro)
+ 1600 m (lavbro)
Alternativ 2:
• total brolængde: 9520 m (800 m skråstagsbro / 8720 m tilslutningsbro)

Figur 38:

Vejbro med skråstagsafsnit med gennemsejlingsåbning
efterfulgt af lavbro - Farø-broerne
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Figur 41:

Foreslået linieføring og længdeprofil for Kolding-Middelfart kyst-kyst forbindelsen
Alternativ 1 Stenderup Skov - Svenstrup
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Figur 42:

Foreslået linieføring og længdeprofil for Kolding-Middelfart kyst-kyst forbindelsen
Alternativ 2 Sønderskov-Syd - Ålehage
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4.3.6 Karakteristika
Miljø
Det vurderes at anlæggets blokering af vandudvekslingen med Østersøen vil
være mindre end den ukompenserede blokering af Storebæltsforbindelse.
Linieføringerne for både Alternativ 1 og 2 går gennem den nordlige del af EF
Habitatområde nr 96 (Lillebælt) of EF Fuglebeskyttelsesområde nr. 47 (Lillebælt) jf. Figur 43. Tabel 2 viser de habitater og arter der indgår i udpegningsgrundlaget og for hvilke der skal gennemføres en Natura 2000 konsekvensvurdering sideløbende med den egentlige VVM for projektet.
Udpegningsgrundlag EF Habitatområde nr. 96 (kun marine arter og habitater medtaget)

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af
havvand
1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe
1150 Kystlaguner og strandsøer
1160 Større lavvandede bugter og vige
1170 Rev

Tabel 2:

Udpegningsgrundlag EF fuglebeskyttelsesområde nr. 47
Sangsvane
Havørn
Rørhøg
Plettet rørvagtel
Engsnarre
Klyde
Brushane
Mosehornugle
Fjordterne
Havterne
Dværgterne
Bjergand
Ederfugl
Hvinand
Toppet skallesluger

Figur 43:

Kolding linieføringens beliggenhed i forhold til Natura 2000 områder

Det vurderes umiddelbart, at det vil være muligt, at etablere begge alternativer
uden at påvirke bevaringsstatus for de habitater og arter der indgår i udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde nr. 96 og EF-fuglebeskyttelses-område
nr. 47.

Udpegningsgrundlag
EF Habitatområde nr. 96 (Lillebælt) og
EF fuglebeskyttelsesområde nr. 47 (Lillebælt).
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Navigationsforhold
Spændvidden på 450 m i hovedfaget tilgodeser trafikken i området. Der er taget
hensyn til knækket på 30-40 grader i sejlruten umiddelbart nord for Alternativ
1's linieføring.
En fri gennemsejlingshøjde på 45 m vil tilgodese den nuværende trafik i området. Valget af en gennemsejlingshøjde på 50 m muliggør at selv ganske store
containerskibe og moderat store krydstogtskibe vil kunne passere brolinien.
Funderingsforhold
I forhold til den nuværende Lillebæltskrydsning dykker prækvatæroverfladen
syd for Middelfart. For linieføringerne er der glaciale aflejringer til 25-75 meters dybde. Direkte fundering vurderes mulig for begge linieføringer. I det marine forland kan der være postglaciale aflejringer der ikke er funderingsegnede.
Anlægsarbejder
De valgte løsninger minder meget om Farø broerne, som med lidt længere
spændvidde i hovedfagene. Det er vurderet at en brodrager i beton for tilslutningsbroerne og i stål for skråstagsbroerne vil være prismæssigt optimal.

4.3.7 Fordele og ulemper / Diskussion
Et tunnel alternativ skønnes ikke at være attraktivt da
• vanddybden i linieføringen for Alternativ 1 er stor - 39 m - og vil kræve en
længere tunnel
• længden af linieføringen for Alternativ 2 er for lang til en tunnel-løsning
Moderate vanddybder i de kystnære områder kan udnyttes til at anlægge dæmning i stedet for bro, hvilket vil billiggøre løsningerne.
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5

Århus / Hou - Samsø - Kalundborg / Røsnæs

Fremkommelighedsvurderingerne for statsvejnettet påpeger en alternativ forbindelse fra Kalundborg til Århus via Samsø. Denne nye trafikkorridor er vist
på Figur 44.

5.1

Hou/Jylland - Samsø - Røsnæs/Sjælland

5.1.1 Tilslutning Hou
En skønnet korridor for vej- og jernbaneforbindelsen er vist i Figur 45.

Trafikstyrelsen har ikke i sin rapport medtaget en jernbaneforbindelse i denne
korridor i sine strategier, men efter anmodning fra VD er jernbane medtaget i
løsningsforslaget.

Figur 44:

Linieføringskorridor for en kapacitetsforøgelse for
- Vejtrafikken mellem Sjælland og Jylland

Forbindelsen fra Kalundborg over Samsø til Århus skal bedst muligt tilgodese
følgende:
• forøgelse af vejkapaciteten
• 2*2 spors motorvejstværsnit
• forøgelse af jernbanekapaciteten
• 2 spor for jernbanetrafik
• toghastigheder op til 250 km/h
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Figur 45:

Tilslutningskorridor Hou

Karakteristika
• terrænet ved kysten fladt og lavtliggende - omkring kote +5 m
• terrænet når op i kote 15 m ca. 1000 m fra kysten
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5.1.2 Tilslutning Samsø
En skønnet korridor for vej- og jernbaneforbindelsen er vist i Figur 46.

5.1.3
Tilslutning Røsnæs
En skønnet korridor for vej- og jernbaneforbindelsen er vist i Figur 47.

Figur 47:

Figur 46:

Tilslutningskorridor over Samsø ved Østerby / Besser

Tilslutningskorridor Røsnæs

Karakteristika
• terrænet er meget kuperet
• terrænet er beliggende i kote ca +25 m i linieføringskorridoren

Karakteristika:
• mod vest er terrænet fladt og lavtliggende - omkring kote +5 m
• mod øst er terrænet lavtliggende - omkring kote +5 m - +10 m - med enkelte små bakker omkring korridoren
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5.1.4 Kyst-kyst forbindelse
Den foreslåede løsning kan karakteriseres ved:
HOU - SAMSØ:
Lavbro mod vest:
• lavbro forbindelse fra Hou ud til gennemsejlingsbroen vest for Samsø
• to-etagers brodragere med vejtrafik øverst og jernbanetrafik nederst med
spændvidder på ca. 100 m
• gennemsejlingsåbning for den kystnære trafik ved Hou med en fri gennemsejlingshøjde på 20 m (svarende til passage af Vestbroen)
• længde af lavbro: 11.500 m
Skråstagsbro mod øst:
• en skråstagsbro krydsning af navigationsruten umiddelbart vest for Samsø
• en linieføring, der vil medføre en skrå krydsning af navigationsruten - hovedspændvidde på 400 m
• fri gennemsejlingshøjde for skibstrafikken på 45 m
• stålgitterdrager - gennemgående fra tilslutningsfag gennem sidefag til hovedfag
• spændvidder på 144 m i tilslutningsbroen
• langsgående gradienter ≤ 12,5 promille
• funderingsprincip forventes at blive direkte fundering
• total brolængde: 10.592 m
(2.880 m tilslutning / 800 m skråstagsbro / 6.912 m tilslutning)

SAMSØ Landanlæg:
• på land er både jernbane og vej lagt i tunnel hele vejen over Samsø
• der påregnes ikke etableret en station på Samsø
• der etableres udfletningsanlæg, så af- og tilkørsel muliggøres
• jernbane og vej placeres side om side - eventuelt kan vejanlægget forløbe
på hver side af jernbanen, hvilket giver en enkel tilslutning til broanlæggene (Øresundsløsningen ved Lernacken). En linieføring med vej øverst og
jernbane nederst - som på broen - er næppe hensigtsmæssig.
• længde af konstruktioner over land er 4.665 m.
SAMSØ - RØSNÆS:
• en to-etagers brodragerløsning med vejtrafik øverst og jernbanetrafik nederst
• en hængebro krydsning af hoved-navigationsruten gennem Storebælt med
samme hovedspænd som den eksisterende Storebælts Østbro på ca. 1600 m
• en krum linieføring, der bringer krydsningen af navigationsruten i nærheden af 90 grader
• fri gennemsejlingshøjde for skibstrafikken på 65 m, svarende til Storebælts
Østbro
• stålgitterdrager - gennemgående fra tilslutningsfag gennem sidefag til hovedfag
• spændvidder på 144 m i tilslutningsbroen
• langsgående gradienter ≤ 12,5 promille
• funderingsprincip forventes at blive direkte fundering
• total brolængde: 21.608 m
(13.248 m tilslutning / 2600 m hængebro / 5.760 m tilslutning)
Den samlede brolængde over vand for linieføringen behandlet i dette afsnit er
43.700 m og konstruktionerne på land over Samsø har en længde på 4.665 m.

Figur 48:

Skråstagsbro med to-etagers komposit gitterdrager for jernbanetrafik
og vejtrafik (Øresundsbroen)

Figur 49:
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Figur 50:

Eksempel på tunneltværsnit for dobbelt sporet jernbanetrafik og
2*2 spors motorvejstrafik - Øresund sænketunnel

Figur 52:

Figur 51:

Eksempel på hængebro for både jernbanetrafik og vejtrafik
Messina broen

Stålgitter tværsnit med konstant tværsnitshøjde
(Storebælt hængebro for vej- og jernbanetrafik fra 1978)
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Figur 53:

Foreslået linieføring og længdeprofil for Hou - Samsø kyst-kyst forbindelsen
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Figur 54:

Foreslået linieføring og længdeprofil for Samsø - Røsnæs kyst-kyst forbindelsen
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5.1.5 Karakteristika
Miljø
Linieføringen mellem Hou og Samsø er lagt så nordligt at den kommer til at
ligge udenfor Fuglebeskyttelsesområde 36 Horsens Fjord og Endelave samt
Habitatområde 52 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave.

Figur 56:

Røsnæs linieføringen i forhold til Natura 2000 områder.

Linieføringen er ved Røsnæs placeret nord for Habitatområde 195 Røsnæs og
Røsnæs Rev.

Figur 55:

Hou linieføringen i forhold til Natura 2000 områder.

Over Samsø er linieføringen beliggende syd for Fuglebeskyttelsesområde 31
Stavns Fjord og Habitatområde 51 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby
Hede.
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Tabel 3 til Tabel 5 viser de habitater og arter, der indgår i udpegningsgrundlaget og for hvilke der skal gennemføres en Natura 2000 - konsekvensvurdering
sideløbende med den egentlige VVM for projektet (Udpegningsgrundlaget for
EF-Habitatområde nr. 174 "Hatter Barn" er habitattypen 1170 Rev).
Forbindelsen ligger således ikke i Natura 2000 områder. For Røsnæs gælder
dog at den endelige udstrækning af Røsnæs Rev skal kortlægges nøjere i senere
faser.
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Udpegningsgrundlag EF Habitatområde nr. 52 (kun marine arter og habitater er medtaget)

EF fuglebeskyttelsesområde
nr.36.

Gråsæl
1365 Spættet sæl
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af
havvand
1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe
1150 Kystlaguner og strandsøer
1160 Større lavvandede bugter og vige
1170 Rev
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter,
der koloniserer mudder og sand

Klyde
Hjejle
Lille kobbersneppe
Splitterne
Havterne
Dværgterne
Skarv
Bjergand
Ederfugl
Fløjlsand
Hvinand
Stor skallesluger

Tabel 3:

Udpegningsgrundlag EF Habitatområde nr. 52 og
EF fuglebeskyttelsesområde nr.36.

Udpegningsgrundlag EF Habitatområde nr. 51 (kun marine arter og habitater er medtaget)

EF fuglebeskyttelsesområde
nr.31

1365 Spættet sæl
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af
havvand
1150 Kystlaguner og strandsøer
1160 Større lavvandede bugter og vige
1170 Rev
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand

Sangsvane
Klyde
Splitterne
Havterne
Dværgterne
Skarv
Ederfugl
Fløjlsand
Sortand

Tabel 4:

Udpegningsgrundlag EF Habitatområde nr. 51 og
EF fuglebeskyttelsesområde nr.31

Udpegningsgrundlag EF Habitatområde nr. 195 (kun marine arter og habitater er medtaget)
1365 Spættet sæl
1160 Større lavvandede bugter og vige
1170 Rev
Tabel 5:

Navigationsforhold
Hou:
Gennemsejlings muligheden nær Hou med en bredde på 80-100 m og en
frihøjde på ca. 20 m giver de flest lystsejlere mulighed for at passere brolinien tæt på kysten. Store sejlbåde og andre større fartøjer skal passere brolinien ved Kolby Kås.
Samsø - Kolby Kås:
Spændvidden på 400 m over den kystnære navigationsrute vest for Samsø
nær Kolby Kås er tilstrækkelig for trafikken.
Gennemsejlingshøjden på 45 m er lavere en den højde på 50 m, der anbefales på grundlag af analysen af trafikken vest for Samsø. Den anbefalede
højde - på 50 m - tilgodeser imidlertid meget få store skibe, som kan vælge
en alternativ sejlrute øst om Samsø og det er rimeligt at reducere gennemsejlingshøjden i denne rute til 45 m.
Samsø-Røsnæs - Rute T:
Spændvidden på 1600 m over navigationsruten svarer til spændvidden på
Østbroen (1624m). Navigationsforholdene ved Røsnæs er ganske vist bedre end de er ved Østbroen, som kunne tale for en reduktion af brospændet,
men da skibsfarten er mindre begrænset af dybdeforholdene omkring broen, er spændvidden bibeholdt. Da broen bærer en jernbane, der anses for
mere følsom for virkninger af skibsstød, skal spændvidden derfor også som
minimum svare til Østbroens.
Gennemsejlingshøjden på 65 m svarer til Østbroens gennemsejlingshøjde.
Der er ikke foreslået specielle tiltag for at tilgodese den trafik der sejler
mellem Rute T øst for Samsø og sejlruterne syd for Samsø. Da broens
længdeprofil er beliggende forholdsvist højt, vurderes det, at der er et mindre antal skibe, der skal forlænge sejlruten for at passere brolinien under /
eller nær hovedbroen.
Ved Hatter Barn nord for brolinien er sejladsforholdene komplicerede, idet
der er flere grunde og flere sejlruter forbi disse grunde:
• Den relativt korte skrårute med mindste dybde 15 m, som benyttes af
de fleste skibe. Denne rute har trafikseparering
• Den længere dybvandsrute (DW19), hvor mindste vanddybde er 19 m,
som benyttes af skibe med dybgang mere end ca. 13 m.

Udpegningsgrundlag
EF Habitatområde nr. 195 (Røsnæs og Røsnæs rev)

Det vurderes at blokeringseffekten på vandudvekslingen med Østersøen vil være af samme størrelsesorden som blokeringen af Storebæltsforbindelsen. Det
vurderes endvidere, at det vil være teoretisk muligt at foretage kompensationsudgravninger, således at der kan opnås en nulløsning. Sådanne kompensationsafgravninger skal primært foretages i lavvandede områder for at opnå den tilsigtede effekt og der kan opstå problemer med at finde egnede lavvandede områder for kompensationsafgravninger, som ikke ligger i Natura 2000 områder.
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lem sejlruten og broen og dels øges afstanden mellem broen og det sted
syd for Hatter, hvor skibene skal foretage en drejemanøvre. Foretager et
skib denne manøvre fejlagtigt eller for sent er der altså en længere strækning, hvor det kan konstateres, at skibet er på forkert kurs og derfor kan
advares i tide.
Funderingsforhold
Horsens Fjord-området, fra Hou til Juelsminde indgår i et gravsænkningssystem, der følger Ringkøbing-Fyn ryggen fra Storebælt til Nissum Fjord. Fjordens udvikling er således ikke udelukkende glacigen, men af ældre oprindelse.
På Jyllandssiden findes smeltevandssand og moræneler, dvs. glaciale aflejringer, hvor der kan funderes direkte.
For kyst-kyst krydsningerne er der glaciale aflejringer i 25-100 meters tykkelse,
der underlejres af eocæne aflejringer af plastisk ler. Bortset fra eventuelle problemer med postglaciale aflejringer i de kystnære områder, vurderes det at begge kyst-kyst krydsninger kan udføres med direkte fundering med anvendelse af
præfabrikerede caissoner.
Over Samsø findes moræneler til ca. 30 m dybde. Midt på øen kan linieføringen
dog krydse et område med marint lavland. Generelt er funderingsforholdene
gode.
Ved landfæstet på Røsnæs er der generelt 35-40 m moræneler underlejret af
Eocænt ler. Der kan funderes direkte.

Figur 57:

Hatter Barn med dybvandsruten(DW19 - mørk grøn) og den relativt kortere skrå rute med trafikseparering (lys grøn)

De komplicerede forhold giver anledning til mange grundstødninger og
kan også medføre kollisioner. (15 grundstødninger og 1 kollision med skibe > 300 GT i perioden 1997 - 2006 i henhold til "COWI: Risikoanalyse.
Olie- og Kemikalieforurening i danske farvande", marts 2007. 11 grundstødninger og 1 kollision i perioden 1997 - 2001 i henhold til "COWI: Risikovurdering af sejladssikkerheden i de danske farvande", juni 2002. Der
er lidt usikkerhed på placeringen).

Anlægsarbejder
Det er valgt, at foreslå en dobbeltdækker løsning med tog på det nedre dæk og
biler på det øvre dæk. Dette er primært valgt for at give stivhed på skråstags og
hængebroen. En dobbeltdækker drager vil fordele belastningen og vil reducere
lokale deformationer, som ville kunne genere jernbanetrafikken.
Dobbeltdækkerløsningen giver naturligt relativt lange spændvidder i tilslutningsbroerne. De længere spændvidder vil også være en fordel aht. skibsstød i
det stærkt trafikerede område mellem Samsø og Røsnæs, hvor den pga. geometri vil reducere risikoen og pga. større lodret last vil øge kapaciteten.
På Øresundsforbindelsen er broen udført som en dobbeltdækkerbro, ligesom
1978-projektet for Storebæltsforbindelsen, hvor både tog og biler skulle over
højbroen, var projekteret med en dobbeltdækker drager.

I "COWI: Risikovurdering af sejladssikkerheden i de danske farvande",
juni 2002, er risikoreducerende foranstaltninger undersøgt. Blandt de foranstaltninger, som giver størst risikoreduktion per mio. kr. investeret, er:
• Hatterområdet indlemmet i VTS Storebælts overvågning, som er implementeret.
• Uddybning af skråruten ved Hatter, så mindste dybde bliver 19 m.
Denne foranstaltning er ikke implementeret, og der er så vidt vides
heller ikke truffet beslutning om implementering.
Linieføringen forbinder derfor ikke landingspunkterne med en ret linie
men er trukket sydover. Det medfører dels en mere vinkelret skæring mel-
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5.1.6 Fordele og ulemper / Diskussion
Miljø
Linieføringen undgår væsentlige miljøbeskyttelsesområder.
Tunnel ved Hou
En tunnel løsning placeret tæt på kysten ved Hou, som erstatning for gennemsejlingsbroen, er et alternativ med visse fordele:
• den sejlende trafik har ikke nogen begrænsning i højden af overbygningen
• dominerende dæmnings- og brokonstruktioner på land ved Hou erstattes
med mindre synlige rampekonstruktioner
mens der naturligvis også er ulemper:
• tunnelen bliver på grund af jernbanens moderate langsgående gradienter
forholdsvis lang - 3500-4000 m, givet at tunnellen skal ligge under eksisterende havbundsniveau (-10m i dybdepunktet)
• der skal etableres en kunstig ø nord for Hou Røn tilsvarende Peberholm for
at sikre overgangen mellem tunnellen og lavbroen, der fører forbindelsen
videre til skråstagsbroen mod øst
• tunnelen vil være væsentligt dyrere end en broløsning

Figur 58:

Eksempel på lavbro for vejtrafik - Western Sea Link, Kina

Figur 59:

Eksempel på individuelle betonkassedragere for vej- og jernbanetrafik

Linieføring i åben grav på tværs af Samsø
Det er en fordel for det visuelle og støjmæssige miljø at trafikken som foreslået
føres i tunnel over Samsø. Det er naturligvis en dyr løsning, der som sin væsentligste fordel har at Samsø ikke deles i to.
Anlæg af vej og bane i terrænniveau - eventuelt forsænket og med støjvolde
ved siderne - vil være langt simplere anlægsteknisk og meget billigere - dels
fordi tunnelkonstruktionerne udelades og dels fordi det vil være enklere at opnå
den fornødne sikkerhed for brugerne af forbindelsen (svarer til almindelig jernband e og motorvej i åbent land).
Kabelbårne broer
Hængebroløsningen forekommer at være den oplagte mulighed for krydsning af
Rute T lige vest for Røsnæs. En fire-tårns skråstagsbroløsning (som foreslået
for Helsingør-Helsingborg krydsningen) med 900 m spændvidde i gennemsejlingsåbningerne vil også kunne give tilfredsstillende forhold for skibstrafikken,
ligesom store ankerblokkonstruktioner kan undgås. Det er imidlertid ikke helt
klart hvorledes en sådan løsning vil passe med de bathymetriske forhold i området.
Lavbro - Hou - Samsø
Der er valgt en to-etagers løsning for lavbroen. Alternative kan en lavbro med
vej- og jernbanetrafik i samme niveau anordnes, såfremt konstruktionshøjden
for to-etagersløsningen bliver for dominerende, når den kommer tæt på havoverfladen. Det vil kræve en overgangskonstruktion - evt. med en lille kunstig
ø - for at bringe vej- og jernbanetrafik til samme niveau, som det er tilfældet på
Peberholmen på Øresundsforbindelse. Det er vurderet at kortere spændvidder
for lavbroen på ca 70 m kan være relevante for en lavbroløsning med trafik i
same niveau.
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Længden af kyst-kyst forbindelsen over vand kan gøres nogle kilometre kortere
ved at trække linieføringen mod syd. Herved kommer linieføringen gennem
mere lavvandede områder ved Svanegrunden, hvilket kunne medføre at en énetages løsning er mere attraktiv. En dæmning kunne ligeledes erstatte brokonstruktionerne over kortere strækninger.
Imidlertid vil det også medføre at linieføringen kommer ind i Natura 2000 områder, men det vurderes umiddelbart, at det vil være muligt at etablere linieføringen, uden at påvirke bevaringsstatus for de arter og habitater, der udgør udpegningsgrundlaget for de berørte Natura 2000 områder.
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6

Øresund - Helsingør/Helsingborg

Fremkommelighedsvurderingerne for statsvejene påpeger nødvendigheden af
kapacitetsudvidelser for vejtrafikken mellem Helsingør og Køge, bl.a. for at
understøtte trafikken mellem Skandinavien og Tyskland. En kyst-kyst forbindelsen mellem Helsingør og Helsingborg er ikke omtalt specifikt, men vil udgøre et afgørende element for kapaciteten i det østlige korte ben i motorvejs
H'et. Vejdirektoratet har derfor ønsket at medtage denne kyst-kyst forbindelse i
oversigten.
I Trafikstyrelsens investeringsstrategier indgår ikke elementer, der forbedrer
kapaciteten på jernbanenettet mellem Københavnsområdet og Sverige via Helsingør/Helsingborg.

En jernbaneforbindelse mellem de centrale stationer i Helsingør og Helsingborg
skal udføres i tunnel, eksempelvis som analyseret i en undersøgelse i 1998 for
Helsingør og Helsingborg kommuner. I Helsingborg er der allerede lavet nogle
forberedende anlægsarbejder for en sådan forbindelse. Det er derfor antaget i
denne rapport at jernbaneforbindelsen skal være en centrum-centrum forbindelse.
Da en vejforbindelse gennem byernes centre er urealistisk ses der bort fra en
kombineret forbindelse for vej og jernbane.
Vejforbindelsen over Øresund ved Helsingør-Helsingborg skal bedst muligt
tilgodese følgende:
• anlæg af en fast kyst-kyst forbindelse
• 2*2 spors motorvejstværsnit
Jernbaneforbindelsen over Øresund ved Helsingør-Helsingborg skal bedst muligt tilgodese følgende:
• anlæg af en fast kyst-kyst forbindelse
• 2 spor for jernbanetrafik
• designhastigheden skal bestemmes svarende til at der er stationer på begge
sider af Øresund

Figur 60:

Scenarier hvori kan indgå nye forbindelser over Øresund
- Vejdirektoratets "Udbygningsstrategier"
for korridoren Køge-Helsingør

En fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg har været undersøgt adskillige gange tidligere. En kort gennemgang af de tidligere undersøgelser er
resumeret i appendix B.
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6.1

Vejforbindelse

Undersøgelserne fra 70-erne har påpeget mulige miljømæssige problemer med
en sydlig vejforbindelse (HH-syd), både på dansk og svensk side. Dette er der
dog blødt noget op for i undersøgelserne fra 80-erne, idet den nordlige
Teglstrup Hegn-Sofiero forbindelse heller ikke er uden problemer. Der er ikke
blevet foretaget en tilbundsgående analyse for at afdække fordele og ulemper
for HH-syd. Det kan i øvrigt siges, at der generelt både på tunnel og bro området er sket en væsentlig udvikling siden studierne blev lavet i 80-erne, som gør,
at disse i forhold til de tekniske løsninger må betragtes som utidssvarende. Det
må anbefales at lave en teknisk revurdering, der i detaljer gennemgår teknik og
miljømæssige konsekvenser af de to linieføringer, samt tunnel/bro løsningerne.

6.1.1 Tilslutning Helsingør
Korridoren for vejforbindelsen er vist i Figur 62.

I det følgende er der alene fokuseret på en fast vejbroforbindelse nordvest for
Helsingør, via den allerede reserverede trafikkorridor gennem Teglstrup Hegn
og til kysten lige syd for Sofiero i Sverige, hvor der arealmæssigt er plads for
en ilandføring af forbindelsen. Forbindelsen via HH-syd linien vil næppe afvige
væsentligt fra ovenstående i forhold til konstruktive løsninger.
En kyst-kyst forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg skal indgå i forbindelsen mellem de danske motorvejsruter E47/E55 sydvest for Helsingør og de
tilsvarende svenske ruter E4/E6/E20 nord og øst for Helsingborg, som illustreret i Figur 61.

Figur 62:

Tilslutningskorridor ved Helsingør gennem Teglstrup hegn

Karakteristika:
• terrænet ved kysten er relativt fladt og beliggende i niveau 20-25 m stigende til 35-45 m længere inde i landet
• umiddelbaret ud for den reserverede korridor ligger der noget bebyggelse,
som muligvis kan undgås ved justering af linieføringen sideværts og bagved skærer korridoren gennem en golfbane

Figur 61:

Forbindelse af danske motorveje E47/E55 ved Helsingør med svenske
motorveje E4/E6/E20 ved Helsingborg
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6.1.2 Tilslutning Helsingborg
En skønnet korridor for vejforbindelsen på svensk side er illustreret i Figur 63.

Figur 63:

Figur 64:

Eksempel på skråstagsbro med tre store fag, hvoraf to rummer hver sin
trafikretning i en trafikseparationszone (Fehmarn Belt broen).

Figur 65:

Eksempel på stålkassedrager tværsnit (2nd Incheon, Korea)

Figur 66:

Eksempel på beton kassedrager for tilslutningsfag

Tilslutningskorridor ved Sofiero for kyst-kyst forbindelsen

Karakteristika:
• detaljerede data for området syd for Sofiero på svensk side har ikke været
tilgængelige, men vurderet ud fra oplysninger i tidligere studer er landområdet på svensk side beliggende omkring niveau +40 m
• terrænets højt beliggende flade strækker sig tæt ud til kystlinien

6.1.3 Kyst-kyst forbindelse
Den foreslåede løsning er karakteriseret ved:
• en linieføring der krydser navigationsruterne i Øresund næsten vinkelret
• en skråstagsbro med fire tårne og tre store fag, hvoraf to anvendes for
nord- og sydgående skibstrafik i trafikseparationszonen
• spændvidder i de tre store brofag på 700 m
• fri gennemsejlingshøjde i de store brofag på 65 m, svarende til Storebælt
• lukket stålkassebrodrager i skråstagsbroen
• lukkede kassedragere i beton i tilslutningsbroerne, spændvidde på 120 m
• fundering påregnes hovedsageligt at blive direkte fundering
• total brolængde: 5.680 m (2.800 m skråstagsbro / 2.880 m tilslutningsfag)
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Figur 67:

Foreslået linieføring og længdeprofil for vejforbindelse på bro mellem Helsingør og Helsingborg
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6.1.4 Karakteristika
Miljø
Det vurderes umiddelbart, at der ikke vil være de store problemer mht. det marine miljø ved etableringen af en krydsning mellem Helsingør og Helsingborg.
Der er ikke marine Natura 2000 områder, som ville kunne blive påvirket. Anlæggets blokering af vandudvekslingen med Østersøen vil være mindre end den
ukompenserede blokering af Storebæltsbroen.
Navigationsforhold
Skibstrafikken i Øresund målt i antal passager er ca. 50% større end i Storebælt,
men på grund af den begrænsede dybde i Drogden sejlrenden på 7-8 m er skibene generelt mindre i Øresund end i Storebælt.
Da der er etableret separate navigationsåbninger for hver sejlretning er en navigationsåbning på 700 m i hver tilstrækkelig for skibsfarten for en sikker navigation.

6.1.5 Fordele og ulemper / Diskussion
Som alternativ til en broforbindelse kan der etableres en tunnelforbindelse for
vejtrafikken over Øresund. Længden af en kombineret sænke og in-situ konstrueret tunnel vil få en samlet længde omkring 7.200 m, da terrænet især på
svensk side er højt beliggende, i ca kote +40 m. En vejtunnel af denne længde
kan konstrueres, men der vil kræves specielle foranstaltninger for at ventilere
tunnelen tilstrækkeligt.
En tunnelløsning vil være væsentligt dyrere end en broløsning, men vil betyde
at gennemstrømningen i Øresund ikke påvirkes af de permanente konstruktioner, når anlægget etableres helt under havbundsniveau.
En hængebro med en spændvidde på 1200 m eller mere kan være et alternativt
rent broteknisk. Ankerblokke på dybt vand med tilhørende beskyttelsesøer vil
dog have et betydelig indflydelse på gennemstrømningen og er derfor ikke vurderet yderligere.

Alternativt kunne et enkelt navigationsfag med 1200m spændvidde arrangeres
(se appendix A).
Den frie gennemsejlingshøjde på 65 m svarer til Storebælt.
Da terrænforholdene på begge sider medfører relativt højtbeliggende landfæster
er der relativt gode muligheder for passage af den kystnære trafik af mindre
fartøjer og der er ikke i længdeprofilet arrangeret specielle gennemsejlingshøjder for denne trafik. Det kan imidlertid godt være, at der skal foretages speciel
afmærkning af udvalgte fag.
Funderingsforhold
Den dybere geologi i området er præget af Sorgenfrei-Tornquist forkastningen.
Det betyder, at prækvartæret på Helsingørsiden er Danien kalk, som det kendes
fra Øresundsforbindelsen, mens det på Helsingborgsiden er Jurasiske aflejringer af ler- og sandsten.
Ved landfæstet i Helsingør er der glaciale aflejringer af moræneler og smeltevandssand, der ved kysten går over i postglaciale aflejringer af sand med gytjelag/striber i op til 20 m tykkelse. Landfæstet skal derfor sandsynligvis pælefunderes.
For kyst til kyst forbindelsen vil direkte fundering med caissonløsninger formentlig være mulig. Der kan dog findes aflejringer af postglacialt sand, grus og
ret fedt ler i op til 10-13 m tykkelse.
Nord for Helsingborg findes der kystnært lokalt fyld og skredjord over store
lagtykkelser af jurassisk lias sand- og lersten, med indslag af brunkul og slirer
af siltsten. Længere væk fra kysten er der glaciale aflejringer. Afhængigt af placeringen af landfæstet kan der anvendes direkte fundering eller pælefundering.
Anlægsarbejder
Den foreslåede løsning er af samme type som Rion-Antirion i Grækenland. Der
er foreslået ståldrager i hovedfaget og betondrager på tilslutningsbroerne.
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6.2

Jernbaneforbindelse

En jernbaneforbindelse ved Helsingør - Helsingborg er senest analyseret som
en tunnel mellem de centrale stationer i Helsingør og Helsingborg. Undersøgelsen blev udført i 1998 for Helsingør og Helsingborg kommuner. Det var her en
forudsætning at stationerne i Helsingør og Helsingborg skulle bibeholdes på
deres nuværende placering og at trafikken fra tunnelen skulle tilsluttes Kystbanen.
Siden har Helsingborg Stad planlagt for denne forbindelse og tilsluttende tunneler og anlægsarbejder er under projektering. Det er derfor antaget i denne
rapport at jernbaneforbindelsen skal være en centrum-centrum forbindelse.

Figur 68:

6.2.1 Tilslutning Helsingør
Der forudsættes en undergrundsstation i Helsingør under den nuværendes station. Herfra sluttes der til kystbanen.
Karakteristika:
• Tilslutningen til tunnelen under Øresund vil indebære at kystbanen lægges
ned i en tunnel under havnearealerne i Helsingør og at den nuværende afgravning for jernbanen syd for Helsingør skal gøres dybere og føres længere mod syd.
• Der er en ret stejl bakke fra havnen i Helsingør og ind i landet. Sammen
holdt med at der er en maksimal stigning for jernbanen resulterer dette i at
det nuværende længdeprofil jernbanen først kan nå fra tunnelen og op til
det nuværende profil for kystbanen ned mod Snekkersten.
• I 1998 rapporten er det forudsat at uddybningen af kystbanens jernbanetracé, som i dag er med jordskråninger, ikke kræver væsentlige udvidelser af
arealet for kystbanen, idet der i stedet for skråninger anvendes lodrette
støttemure.
• Helsingør kommunes renseanlæg ligger ved den sydlige ende af havnearealerne og kan give anledning til anlægstekniske komplikationer.

1998 "Centrum-Centrum" linieføringer for jernbane
mellem helsingør og helsingborg

Figur 69:
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6.2.2 Tilslutning Helsingborg
Mulige korridorer for tilslutning i Helsingør er vist på Figur 68. Planlægningen
i Helsingborg forudsætter nu en sydlig forbindelse.
Karakteristika:
• Tilslutningen i Helsingborg sker via tunneler der slutter til den underjordiske Helsingborg station der i firserne blev etableret i forbindelse med
"Knutpunkten", som også indeholder færgeterminaler for Scandlines.
• Helsingborg Stad planlægger for øjeblikket en "cut and cover" tunnel under havnearealerne (Södertunneln) således at man kan byudvikle disse.
• Helsingborg Stad planlægger endvidere en bjergtunnel (Norratunneln) nord
ud af byen. Tunnelen er en del af en opgradering af den nuværende ensporede jernbane.

6.2.3 Kyst-kyst forbindelse
Den foreslåede løsning er karakteriseret ved:
• En linieføring der krydser navigationsruterne i Øresund næsten vinkelret
(dog kun relevant for byggefasen ved placering af sænketunnelelementer)
• En tosporet jernbaneforbindelse
• Forberedende arbejder i Sverige antager at det bliver den sydlige løsning,
der etableres - med en længde på ca. 7 km.
• Tunneltværsnit med to jernbanespor og evakueringsmulighed fra det ene
rør til det andet i tilfælde af brand (samme koncept som Storebæltstunnelen). Tværsnittet kan være dobbeltboks sænketunnel eller boret tunnel med
to spor i et enkelt eller to separate rør
• Tunnelen tænkes etableret som sænketunnel eller boret tunnel eller en
kombination af disse som foreslået i 1998 rapporten

Figur 71:

Tværsnit med to spor i et enkelt boret tunnelrør (Groene Hart tunnelen,
Holland)

6.2.4 Karakteristika
Miljø
Det vurderes umiddelbart, at der ikke vil være de store problemer mht. det marine miljø ved etableringen af en krydsning mellem Helsingør og Helsingborg.
Der er ikke marine Natura 2000 områder, som ville kunne blive påvirket.
Miljøpåvirkning under udførelsen vil i tilfælde af en sænketunnel kunne håndteres teknisk som det blev gjort for Øresundstunnelen. I tilfælde af en boret
tunnel (langt under havbunden) vil miljøpåvirkningerne være minimale.
Navigationsforhold
Der henvises til beskrivelsen for vejforbindelser afsnit 6.1.4.
I forbindelse med en tunnel vil navigationsforhold kun have betydning i byggefasen. Her vil der midlertidigt kunne foretages en justering af sejlruten (som det
f.eks. blev gjort på i forbindelse med Storebæltsbyggeriet).
Funderingsforhold
Der henvises til beskrivelsen for vejforbindelser, afsnit 6.1.4

Figur 70:

Tværsnit med to spor i sænketunnelprofil

Anlægsarbejder
Den store vanddybde og de tykke postglaciale umiddelbart ud for den danske
kyst vil udgøre den største udfordring for et tunnelprojekt. For en boret tunnel
kan det være nødvendigt at stabilisere jordlagene forud for gennemboring og
for en sænketunnel vil der skulle graves en dyb rende gennem de postglaciale
sandlag på havbunden, hvilket også kan kræve specielle metoder til stabilisering.
Geologien på den svenske side anses for relativt ukompliceret både for en boret
tunnel og en sænketunnel.

P:\66337A\3_Pdoc\DOC\66337-A-001-5-VD-Kyst-kyst-forbindelser\66337-A-001-5-VD-Kyst-kyst-forbindelser-A3-2007-11-26.DOC

.

Vejdirektoratet

50

Kyst-kyst forbindelser, Rev. 5

6.2.5 Fordele og ulemper / Diskussion
International Trafik versus Trafik på Øresundsringen
Da det forudses at kapaciteten på Øresundsbroen snart er udnyttet vil det for
Sverige være et spørgsmål om hvorvidt man for godstrafikken skal satse på en
HH tunnel og videre forbindelse over Femern eller en udbygning af færgeforbindelserne i Trelleborg.
For passagertrafikken er det forbindelsen København-Göteborg-Oslo der er i
fokus. Afstanden København-Göteborg tilsiger egentlig jernbane som den foretrukne transportform. Men det er ikke praksis i dag på grund af den dårlige forbindelse.
For arbejdet med 1998 rapporten var det "Øresundsringen" der var i fokus., dvs.
en ring hvor man, som en udvidelse af den nuværende Øresundstrafik på Kystbanen via Malmø og Helsingborg ved hjælp af en tunnel Helsingør - Helsingborg, etablerede en fuld ring for regional trafik indenfor det samlede Øresundsområde. Rapporten opstillede en nordlig og en sydlig tilslutning af HH tunnelen
i Helsingborg og anbefalede en nordlig tilslutning for at tilgodese Øresundsringen.

Anlægsteknik
Teknikken indenfor tunneler er under stadig udvikling. Dette gælder for sænketunneler teknikken indenfor samlinger og fundering, således at de anvendes
stadig dybere under havet og under vanskeligere funderingsforhold.
Det samme er gældende for teknikken indenfor borede tunneler og tunnelboremaskiner. Selv indenfor de seneste ti år er der sket en bemærkelsesværdig udvikling inden for teknikken for borede tunneler, således at der nu bores tunneler
i større diameter (dobbelt så stor som Storebæltstunnelerne) og under vanskelige forhold. Som eksempel kan nævnes Groene Hart tunnelen, Tokyo Bay tunnelen samt flere krydsninger under Yangtze floden i Kina.
Konklusionen fra tidligere studier (herunder også studierne fra 1998) kan derfor
ikke umiddelbart anses for opdaterede hvad angår teknik.
Endelig skal det nævnes at den i 1998 foreslåede kombination af sænketunnel
og boret tunnel og sammenføjning under vand i mellemtiden er under praktisk
anvendelse i forbindelse den ny tunnelkrydsning under Bosporus strædet.

I de nuværende planer forudsætter Helsingborg Stads løsning at der bliver tale
om en sydlig tilslutning i Helsingborg. Dette er gjort ud fra en betragtning om
at prioritere international banetrafik fra Oslo og Göteborg frem for en Øresundsring. En Øresundsring vil derfor nu indebære omstigning/vending i Helsingborg.
Banekapacitet i Nordsjælland
Etableringen af jernbaneforbindelse der forbinder til den nuværende station i
Helsingør og til kystbanen har den svaghed at ekstra (international) trafik vil
skulle indpasses på kystbanen, hvor der i forvejen er grænser for ekstra kapacitet.
Tilslutningen til en kyst-kyst forbindelse for jernbane ved Helsingør forudsås
allerede i tresser-undersøgelserne at skulle ske udenom kystbanen i en trafikkorridor længere inde i landet med retning mod et knudepunkt Tåstrup.
Forbindelsen mellem Helsingør Station og Kystbanen
Forbindelse til Kystbanen vil give anledning til problemer i byggefasen idet det
kunne blive nødvendigt at opgive trafikken på strækningen Snekkersten - Helsingør i en længere periode.
Desuden vil det være vanskeligt at undgå at forstyrre færgetrafikken i anlægsperioden.
Kombineret Vej- og Jernbaneforbindelse
En jernbaneforbindelse med fokus på den internationale trafik HelsingørHelsingborg kunne også tænkes etableret i samme linje som vejforbindelsen
dvs. i en linje nord om Helsingør og Helsingborg. Dette ville indebære at der
ikke ville blive stationerne i Helsingør og Helsingborg med mindre de flyttes
ud (som der er sket i Korsør og Nyborg).
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7

Kalvebodløbet og Sorterenden

Fremkommelighedsvurderingerne for statsvejnettet påpeger problemer med
Motorring 3/Amagermotorvejen, der medfører at udbygning er nødvendig.
Ligeledes fremhæves problematikken med en betragtelig trafik i det indre København mellem Helsingørmotorvejen og Øresunds/Amagermotorvejen. En
højklasset østlig ringvej om Københavns Centrum - f.eks. gennem en havnetunnel - vil kunne indgå i en Indre By-ring.

7.1

7.1.1 Tilslutning - Sjælland - Skrædderholmen - Amager
Udvidelsen af broerne skal ske på ydersiderne i forhold til vejens centerlinie.

Figur 73:

Figur 72:

Overordnede korridorer for trafikafviklingen i og omkring København
- Indre Byring er vist som en hel cirkel

I begge scenarier indgår krydsning af Kalvebodløbet og Sorterenden, hvor der
allerede i dag er fremkommelighedsproblemer, og derfor betragtes i det følgende en kapacitetsforøgelse på de eksisterende broer ved en sideudvidelse..
En udvidelse af forbindelsen over Kalvebodløbet og Sorterenden skal bedst muligt tilgodese følgende:
• forøgelse af vejkapaciteten svarende til en 2*4 spors motorvej

P:\66337A\3_Pdoc\DOC\66337-A-001-5-VD-Kyst-kyst-forbindelser\66337-A-001-5-VD-Kyst-kyst-forbindelser-A3-2007-11-26.DOC

Udvidelse af Eksisterende Kalvebodbroer - E20

Tilslutningskorridor Sjælland - Skrædderholmen - Amager

Karakteristika - Sjælland
• tilslutningsdæmningen skal øges i bredden
• der skal etableres brovederlag på dæmningen på Sjællandssiden
• linieføringen skal følge de eksisterende broer
Karakteristika - Skrædderholmen:
• tilslutningsdæmningen skal øges i bredden
• der skal etableres brovederlag på dæmningen på Skrædderholmen
• linieføringen skal følge de eksisterende broer
Karakteristika - Amager:
• tilslutningsdæmningen skal øges i bredden
• der skal etableres brovederlag på dæmningen på Amager
• linieføringen skal følge de eksisterende broer

.
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7.1.2 Kyst-kyst forbindelser
Den skitserede løsning er karakteriseret ved:
• en supplerende beton-kassedrager, der sammenbygges med den eksisterende bro til at bære vejtrafikken
• den supplerende betonkassedrager understøttes af separate piller og sideudvidede endevederlag
• supplerende beton-kassedragere etableres på ydersiderne af både de nordlige og sydlige Sortrendebroer og Kalvebodløbsbroer
• en separat bro etableres syd for de eksisterende broer til at bære gang- og
cykeltrafik
• samme spændvidder som de eksisterende broer anvendes
- over Kalvebodløbet ca. 48 m og med en total længde på ca. 240 m
. over Sorterenden 30-40 m og med en total længde på ca. 150 m - se Figur
75
• den effektive kørebandbredde mellem inderside autoværn øges fra de nuværende 13,5 m til 21,5 m for en fire sporet motorvej

Figur 75:

Figur 74:

Principskitse med
- en sideudvidelse af eksisterende bro
- en supplerende bro for gang- og cykeltrafik

Opstalt og tværsnit for de eksisterende Kalvebodbroer
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7.1.3 Karakteristika
Miljø
Linieføringen for Kalvebodkrydsningen går gennem Fuglebeskyttelsesområde
111 Vestamager og havet syd for samt Habitatområde 127 Vestamager og havet syd for.
Tabel 6 viser de arter og habitater, som områderne er udpeget for at beskytte.
Det vurderes umiddelbart, at det vil være muligt at etablere forbindelsen uden
at påvirke bevaringsstatus for de habitater og arter, der indgår i Natura 2000
områderne. Men iflg. EF-Habitatdirektivet skal dette vurderes i en såkaldt Natura 2000 vurdering, der skal udarbejdes sideløbende med en VVM( se afsnit
2.2)
Udpegningsgrundlag EF Habitatområde nr. 127
(kun marine arter og habitater er medtaget)
1110 Sandbanker med
lavvandet vedvarende dække af havvand
1150 Kystlaguner og strandsøer
1160 Større lavvandede bugter og vige
1310 Vegetation af kveller eller
andre enårige strandplanter,
der koloniserer mudder og sand

Tabel 6:

EF fuglebeskyttelsesområde nr.111
Lille skallesluger
Rørhøg
Plettet rørvagtel
Klyde
Almindelig ryle
Havterne
Dværgterne
Mosehornsugle
Knopsvane
Troldand
Stor Skallesluger

Figur 76:

Kalvebod-krydsningen i forhold til Natura 2000 områder

Udpegningsgrundlag EF Habitatområde nr 127 og
EF Fuglebeskyttelsesomr. nr111
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Navigationsforhold
De navigationsmæssige forhold vil stort set være uændrede, idet den eneste forskel forventes at blive at skibstrafikken skal passere bredere broer - fri-rummet
er det samme
Funderingsforhold
Der regnes med samme funderingskoncept som for den eksisterende bro rammede pæle ved endevederlagene og direkte fundering af pillerne.

7.1.4 Fordele og ulemper / Diskussion
Udvidelse af eksisterende broer på ydersider - byggesekvens
Det er valgt at udvide de eksisterende broer på ydersiden. Dette vil kræve simple sideudvidelser at de tilsluttende veje og dermed forholdsvist enkle landarbejder.

Konstruktive aspekter
Svind og krybning i beton, temperaturdeformationer og sætninger vil kunne
medføre væsentlige differensflytninger mellem den nye og den eksisterende
bro. Dette forhold skal analyseres i detaljer for at sikre at sammenføjningen af
de to brodele kan gennemføres. De nye broer skal etableres på justerbare lejer
for at kunne imødegå uforudsete deformationer.
Der er valgt en fleksibel forbindelsesplade mellem de to brodele for at undgå, at
differensbevægelser medfører for store snitkræfter i konstruktionerne.
I forbindelse med fjernelse af den yderste del af vingen på den eksisterende bro
skal der muligvis indbores blød armering i den eksisterende bro for at sikre en
bæredygtig forbindelse. Dette skønnes at være gennemførligt.

Først etableres en ny gang- og cykelbro fri af den eksisterende bro på sydsiden,
således af arbejdet med vejbroen kan gennemføres uden gene af gang- og cykeltrafik.
Den nye gang- og cykelbro er på Figur 75 vist meget tæt på den udvidede bro,
fordi dette medfører enkle tilslutningsforhold ved enderne hvor dæmningerne
blot kan udvides til siderne for at rumme den ekstra vejtrafik og de omplacerede gang- og cykelstier.
Når gang- og cykelbroen er etableret kan den udkragede vinge på den eksisterende sydlige bro reduceres i bredde, således at der bliver plads til at etablere
den supplerende betondrager. Dette kan gennemføres uden væsentlige gener for
trafikken, da kantbjælken og autoværnet beholdes.
Kantbjælken fjernes derpå på den eksisterende bro og den nye bro forbindes
med en fleksibel plade med en begrænset spændvidde. Dette vil kræve en lukning af det langsomme spor på den eksisterende bro i en forholdsvis kort periode.
Det skal overvejes at øge afstanden mellem vej- og gang- og cykelbroen for at
lette arbejdet med vejbroens sideudvidelse.
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Appendices
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Memo

Kyst-Kyst forbindelser

COWI A/S

Titel

Navigationsmæssigt input til løsningsforslagene

Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

Dato

26. juni 2007

Til

EYA

Kopi

DO

Fra

HGL

Med den nuværende skibstrafik vil en vertikal frihøjde på 45-50m være tilstrækkeligt. Dog skal eventuelle planer/ønsker om at kunne servicere høje skibe
(container og krydstogt skibe) til Kolding fjord overvejes inden frihøjden fastsættes. Med en frihøjde på 45m vil selv ganske store containerskibe (op til
20.000DWT) kunne passere broen. Moderat store krydstogtskibe (200m lange)
vil tillige kunne passere under broen.

Telefon 45 97 22 11
Telefax 45 97 22 12
www.cowi.dk

Baseret på ovenstående anbefales det at anvende følgende gennemsejlingsåbning i vurdering af linieføringen:
Horisontal gennemsejlingsåbning
Vertikal gennemsejlingsåbning

1 Kolding
Skibstrafik

Linieføringen passeredes i 2006 af ca. 2.400 handelsskibe på mere end 300
bruttoregister tons. Trafikkens fordeling på typer og størrelser er vist i Figur 1.
DWT

Nordgående

Ukendt
0 - 500
500 - 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 5.000
5.000 - 7.500
7.500 - 10.000
10.000 - 15.000
15.000 - 20.000
20.000 - 25.000
25.000 - 30.000
30.000 - 40.000
40.000 - 50.000
50.000 - 60.000
60.000 - 70.000
70.000 - 80.000
80.000 - 90.000
90.000 - 100.000
100.000 - 125.000
125.000 - 150.000
150.000 - 300.000
>300.000

341

338

36

38

354

323

378

350

66

139

4

5

2

4

1

1180

1196

2376

Samlet årlig trafik

Figur 1

Sydgående

Skibs type
Arbejdsfartøj
Bil transport
Bulk
Bulk/Olie
Container
Fiskefartøj
Færge
Færge/RO-RO
Krydstogt skib
Køle og fryseskib
Nuklear Brændsel
Offshore
RO-RO
Slæbebåd
Stykgods
Søværn
Tanker, Fødevarer
Tanker, Gas
Tanker, Kemi/Produkt
Tanker, Kemikalier
Tanker, Produkt
Tanker, Råolie
Tanker, Øvrige
Andre
Ukendt
Alle typer

Begge retninger
48
116

4
4
1
1
55
603
1116
10
22
49
23
307
7
2

2376

Årlig skibstrafik i farvandet mellem Fyn og Stenderup Hage.
(Oversigten omfatter alene handelsskibe over 300BRT)

Gennemsejlingsåbning Trafikken andrager 5-10 passager om dagen og vil dermed ikke medføre en stor
risiko for samtidig passage af to skibe. Med udgangspunkt i trafikkens fordeling vil designskibet for gennemsejlingsåbningen typisk være et stykgodsskib
på 5.000 til 7.500DWT. Med en typisk længde på 100m af dette skib vil sikker
passage af denne størrelse skib fordre en spændvidde på 300-350m.
Ruten til og fra Kolding knækker 30-40° umiddelbart nord for linieføringen, og
dette vil vanskeliggøre en sikker passage af en bro i linieføringen. Derfor bør
spændvidden øges i forhold til det normale skøn (3,2×LPP) hvorfor et spænd på
400-450m kan blive nødvendigt.
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2 Lillebælt
Skibstrafik

Linieføringen passeredes i 2006 af ca. 2.400 handelsskibe på mere end 300
bruttoregister tons. Trafikkens fordeling på typer og størrelser er vist i Figur 2.
DWT

10

450m
50m

Nordgående

Ukendt
0 - 500
500 - 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 5.000
5.000 - 7.500
7.500 - 10.000
10.000 - 15.000
15.000 - 20.000
20.000 - 25.000
25.000 - 30.000
30.000 - 40.000
40.000 - 50.000
50.000 - 60.000
60.000 - 70.000
70.000 - 80.000
80.000 - 90.000
90.000 - 100.000
100.000 - 125.000
125.000 - 150.000
150.000 - 300.000
>300.000

357

357

43

48

339

319

362

352

67

153

12

10

2

5

1

1

1

1185

1245

2430

Samlet årlig trafik

Figur 2

Sydgående

Skibs type
Arbejdsfartøj
Bil transport
Bulk
Bulk/Olie
Container
Fiskefartøj
Færge
Færge/RO-RO
Krydstogt skib
Køle og fryseskib
Nuklear Brændsel
Offshore
RO-RO
Slæbebåd
Stykgods
Søværn
Tanker, Fødevarer
Tanker, Gas
Tanker, Kemi/Produkt
Tanker, Kemikalier
Tanker, Produkt
Tanker, Råolie
Tanker, Øvrige
Andre
Ukendt
Alle typer

Begge retninger
55
194
7

4
4
1
1
53
612
1106
10
22
45
25
289
2
1

2430

Årlig skibstrafik i Lillebælt.
(Oversigten omfatter alene handelsskibe over 300BRT)

Gennemsejlingsåbning En broløsning vil være placeret umiddelbart nord for den eksisterende vejbro
over Lillebælt (Den Ny Lillebæltsbro). Den eksisterende bro byder en navigationsåbning, der er 600m bred og 42m høj. Et knæk på omtrent 90° i farvandet
syd for broen kræver dels en kursændring meget nær broen, men medfører tillige ret komplicerede strømningsforhold. Passagen af den eksisterende Lillebæltsbro er dermed allerede vanskelig. Ved placering af en bro nord for denne
skal denne udformes så passagen ikke bliver mere kompliceret. Derfor bør den
nye bro planlægges med et spænd, der er større end den gamle.
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Baseret på ovenstående anbefales det at anvende følgende gennemsejlingsåbning i evaluering af en broløsning i linieføringen:
Horisontal gennemsejlingsåbning
Vertikal gennemsejlingsåbning

Baseret på ovenstående anbefales det at anvende følgende gennemsejlingsåbning i evaluering af en broløsning i linieføringen:

700m
45m

Horisontal gennemsejlingsåbning:
To separate navigationsfag
En enkelt navigationsfag
Vertikal gennemsejlingsåbning

3 Bogense
Skibstrafik

Linieføringen passeredes i 2006 af ca. 5.000 handelsskibe på mere end 300
bruttoregister tons. Trafikkens fordeling på typer og størrelser er vist i Figur
3.
DWT

Østgående

Ukendt
0 - 500
500 - 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 5.000
5.000 - 7.500
7.500 - 10.000
10.000 - 15.000
15.000 - 20.000
20.000 - 25.000
25.000 - 30.000
30.000 - 40.000
40.000 - 50.000
50.000 - 60.000
60.000 - 70.000
70.000 - 80.000
80.000 - 90.000
90.000 - 100.000
100.000 - 125.000
125.000 - 150.000
150.000 - 300.000
>300.000

Vestgående

608

608

56

56

464

417

742

675

253

315

185

135

100

76

12

8

19

5

6

2

5

2

8

6

4

2

4

1

5

2

23

14

94

55

11

6

5

1

2603

2390

4993

Samlet årlig trafik

Figur 3

700m
900m

Skibs type
Arbejdsfartøj
Bil transport
Bulk
Bulk/Olie
Container
Fiskefartøj
Færge
Færge/RO-RO
Krydstogt skib
Køle og fryseskib
Nuklear Brændsel
Offshore
RO-RO
Slæbebåd
Stykgods
Søværn
Tanker, Fødevarer
Tanker, Gas
Tanker, Kemi/Produkt
Tanker, Kemikalier
Tanker, Produkt
Tanker, Råolie
Tanker, Øvrige
Andre
Ukendt
Alle typer

4 Vejle Fjord
Skibstrafik

Begge retninger
50
31
232

Linieføringen Vejle Fjord passeredes i 2006 af ca. 900 handelsskibe på mere
end 300 bruttoregister tons. Trafikkens fordeling på typer og størrelser er vist i
Figur 4.

2
62

DWT

1

Østgående

Ukendt
0 - 500
500 - 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 5.000
5.000 - 7.500
7.500 - 10.000
10.000 - 15.000
15.000 - 20.000
20.000 - 25.000
25.000 - 30.000
30.000 - 40.000
40.000 - 50.000
50.000 - 60.000
60.000 - 70.000
70.000 - 80.000
80.000 - 90.000
90.000 - 100.000
100.000 - 125.000
125.000 - 150.000
150.000 - 300.000
>300.000

41
2
17
8
275
1106
1655
10
117
434
157
581
203
8
1

4993

Årlig skibstrafik fra Lillebælt/Fredericia over Bogense linieføringen.
Trafikken fra Vejle Fjord (Figur 4) vil også passere denne linieføring.
(Oversigten omfatter alene handelsskibe over 300BRT)

5

5

69

72
152

197

177

29

27

2

1

1

467

Gennemsejlingsåbning Trafikken her er ca. dobbelt så stor som trafikken igennem Lillebælt og det er
trafik til og fra Fredericia, der udgør forskellen. Af betydning for en broløsning
tilføjes en ikke ubetydelig trafik af meget store bulk og tankskibe. Trafikken af
disse skibe er ikke stor nok til at to store skibe skulle mødes i nærheden af brolinien. Betragtes alene denne størrelse skibe kræves en horisontal åbning på
750-800m. Tages hensyn til anvendelse af lods, muligt gunstige strømforhold
og kombineres dette med navigationssimuleringer i planlægningsarbejdet, kan
spændet evt. reduceres. Men til den nærværende undersøgelse bør der tages udgangspunkt i en nødvendig navigationsåbning på 700-750m.

Figur 4

Vestgående

164

434

901

Samlet årlig trafik

Skibs type
Arbejdsfartøj
Bil transport
Bulk
Bulk/Olie
Container
Fiskefartøj
Færge
Færge/RO-RO
Krydstogt skib
Køle og fryseskib
Nuklear Brændsel
Offshore
RO-RO
Slæbebåd
Stykgods
Søværn
Tanker, Fødevarer
Tanker, Gas
Tanker, Kemi/Produkt
Tanker, Kemikalier
Tanker, Produkt
Tanker, Råolie
Tanker, Øvrige
Andre
Ukendt
Alle typer

Begge retninger
7
43

1

835

1
12

1

901

Årlig skibstrafik i Vejle Fjord.
(Oversigten omfatter alene handelsskibe over 300BRT)

Den aktuelle trafik domineres af skibe med en typisk længde på ca. 100m, og
tages udgangspunkt i sædvanlige håndregler for navigationsåbninger bør en bro
designes med en navigationsåbning på 300m - dvs. svarende til Farø-Falster
broen. Men tages der udgangspunkt i den eksisterende Vejle Fjord bro kunne et
brospænd på 100m overvejes.

Arrangeres der to navigationsfag - en for hver retning - skal der i hvert fag anvendes et spænd på 750m. Hvis der kun arrangeres et spænd kan det komme på
tale at øge spændvidden for at give plads til at et stort skib passerer broen samtidig med et mindre - mere typisk skib. Dette kunne lede til et spænd på op mod
1.000m.
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60m

.

Et kortere spænd giver en strukturel fordel og for denne bro, der skal bære både
vej og bane, er fordelen endnu mere udtalt. Men banen vil være følsom skibsstød, der kan lede til afsporing af toget - også selvom broen ikke skades væsentligt. Hvis denne risiko er uacceptabel stor vil det være nødvendigt at anvende
en større navigationsåbning. Af denne grund anbefales det indledningsvis at
broen vurderes med udgangspunkt i et spænd på minimum 200m.
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Den eksisterende bros vertikale frihøjde på 40m er fuldt ud tilstrækkeligt for
den aktuelle trafik. Højdeforholdene ved landfæsterne af den nye brolinie gør
det fordelagtigt at holde en høj vertikal placering af broen. Der er derfor ingen
grund til optimere på broens vertikale frihøjde.

DWT

Nordgående

Ukendt
0 - 500
500 - 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 5.000
5.000 - 7.500
7.500 - 10.000
10.000 - 15.000
15.000 - 20.000
20.000 - 25.000
25.000 - 30.000
30.000 - 40.000
40.000 - 50.000
50.000 - 60.000
60.000 - 70.000
70.000 - 80.000
80.000 - 90.000
90.000 - 100.000
100.000 - 125.000
125.000 - 150.000
150.000 - 300.000
>300.000

Baseret på ovenstående anbefales det at anvende følgende gennemsejlingsåbning i evaluering af en broløsning i linieføringen:
Horisontal gennemsejlingsåbning
Vertikal gennemsejlingsåbning

6/8

200m
40m

5 Samsø
En broforbindelse Røsnæs-Samsø og Samsø-Hov vil krydse to trafikstrømme:
T-ruten igennem Storebælt og den nord- og sydgående trafik vest for Samsø. I
Figur 5 og Figur 6 gives en summarisk oversigt af de to trafikstrømme i 2006,
med udgangspunkt i handelsskibe over 300 bruttoregistertons.

311

292

148

162

464

453

552

633

257

266

44

49

10

4

1

4
1
1
1
4
4

11
1

1786

DWT

Nordgående

Ukendt
0 - 500
500 - 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 5.000
5.000 - 7.500
7.500 - 10.000
10.000 - 15.000
15.000 - 20.000
20.000 - 25.000
25.000 - 30.000
30.000 - 40.000
40.000 - 50.000
50.000 - 60.000
60.000 - 70.000
70.000 - 80.000
80.000 - 90.000
90.000 - 100.000
100.000 - 125.000
125.000 - 150.000
150.000 - 300.000
>300.000

271

216

139

134

1041

1034

3946

3952

903

936

547

600

1204

1258

648

456

594

405

431

234

1165

482

351

189

88

70

116

66

265

146

49

30

62

76

888

628

51

41

56

73

12

12

12829

11038

23866

Samlet årlig trafik

Figur 5

Sydgående

Skibs type

Begge retninger

Arbejdsfartøj
Bil transport
Bulk
Bulk/Olie
Container
Fiskefartøj
Færge
Færge/RO-RO
Krydstogt skib
Køle og fryseskib
Nuklear Brændsel
Offshore
RO-RO
Slæbebåd
Stykgods
Søværn
Tanker, Fødevarer
Tanker, Gas
Tanker, Kemi/Produkt
Tanker, Kemikalier
Tanker, Produkt
Tanker, Råolie
Tanker, Øvrige
Andre
Ukendt
Alle typer

142

1885

3672

Samlet årlig trafik

Figur 6

Sydgående

Skibs type

Begge retninger

Arbejdsfartøj
Bil transport
Bulk
Bulk/Olie
Container
Fiskefartøj
Færge
Færge/RO-RO
Krydstogt skib
Køle og fryseskib
Nuklear Brændsel
Offshore
RO-RO
Slæbebåd
Stykgods
Søværn
Tanker, Fødevarer
Tanker, Gas
Tanker, Kemi/Produkt
Tanker, Kemikalier
Tanker, Produkt
Tanker, Råolie
Tanker, Øvrige
Andre
Ukendt
Alle typer

60
217
221
2
162
4
1
53
493
1737
14
90
72
108
421
12
4
1

3672

Årlig skibstrafik i farvandet vest for Samsø.
(Oversigten omfatter alene handelsskibe over 300BRT)

180
2786

Trafikken i rute T svarer til trafikken igennem Østbroen over Storebælt. De navigationsmæssige forhold ved brolinien imellem Røsnæs og Samsø er ikke så
udfordrende som ved Østbroen. Dette taler for at broens hovedspænd kan gøres
lidt mindre end Østbroen 1.624m. Men skibsfarten er mindre begrænset af
bundforholdene ved Røsnæs-Samsø og dermed vil broen lettere kunne komme
til at udgøre en primær hindring for skibstrafikken. Broen skal bære en bane og
af hensyn til risiko for afsporing på grund af skibsstød bør hyppigheden af stød
mod pylonerne begrænses. Det anbefales derfor ikke at forudsætte et hovedspænd, der er mindre end Østbroens.

142
771
14
1
5206
197
498
37
1088
345
5023
1
61
270

Trafikken vest for Samsø viser nogle sporadiske passager af meget store skibe.
Disse passager repræsenterer formentligt skibe der tager den hurtige vej imellem Fredericia og Århus. Trafikken er beskeden og siden det vil være muligt at
gå Øst om Samsø, vurderes det ikke nødvendigt at broen Samsø-Hov tillader
passage af disse store skibe. Besluttes en sådan omlægning af den store trafik
reduceres trafikstrømmen vest for Samsø reduceres til at være sammenlignelig
med trafikken til Kolding Fjord. Samme anbefalede åbning kan dermed anvendes i vurdering af broløsningen.

2701
413
1807
2077
96
8

23866

Årlig skibstrafik i Rute T.
(Oversigten omfatter alene handelsskibe over 300BRT)

Baseret på ovenstående anbefales det at anvende følgende gennemsejlingsåbninger i evaluering af en broløsning i linieføringen:
Røsnæs-Samsø
Horisontal gennemsejlingsåbning:
To separate navigationsfag på hver
Et navigationsfag på
Vertikal gennemsejlingsåbning
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900m
1.600m
65m

.

7/8

Samsø-Hov
Horisontal gennemsejlingsåbning:
To separate navigationsfag på hver
Et navigationsfag på
Vertikal gennemsejlingsåbning

8/8

Baseret på ovenstående overvejelser anbefales det at anvende følgende gennemsejlingsåbninger i evaluering af en broløsning i linieføringen:
300m
400m
50m

Horisontal gennemsejlingsåbning:
To separate navigationsfag på hver
Et navigationsfag på
Vertikal gennemsejlingsåbning

700m
1.200m
65m

6 Helsingør
Skibstrafik

En brolinie placeret nord for Helsingør passeredes i 2006 af ca. 32.000
handelsskibe på mere end 300 bruttoregister tons. Trafikkens fordeling på typer
og størrelser er vist i Figur 7.
DW T

Nordgående

Ukendt
0 - 500
500 - 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 5.000
5.000 - 7.500
7.500 - 10.000
10.000 - 15.000
15.000 - 20.000
20.000 - 25.000
25.000 - 30.000
30.000 - 40.000
40.000 - 50.000
50.000 - 60.000
60.000 - 70.000
70.000 - 80.000
80.000 - 90.000
90.000 - 100.000
100.000 - 125.000
125.000 - 150.000
150.000 - 300.000
>300.000

364

438

247

246

1790

1872

6902

7140

2865

2748

1246

1200

704

781

241

550

85

311

53

311

86

850

27

233

23

63

8

76

7

161

1

26

2

7

5

258
1

14658

17273

31931

Samlet årlig trafik

Figur 7

Sydgående

Skibs type

Begge retninger

Arbejdsfartøj
Bil transport
Bulk
Bulk/Olie
Container
Fiskefartøj
Færge
Færge/RO-RO
Krydstogt skib
Køle og fryseskib
Nuklear Brændsel
Offshore
RO-RO
Slæbebåd
Stykgods
Søværn
Tanker, Fødevarer
Tanker, Gas
Tanker, Kemi/Produkt
Tanker, Kemikalier
Tanker, Produkt
Tanker, Råolie
Tanker, Øvrige
Andre
Ukendt
Alle typer

189
792
2489
32
750
158
8
848
321
1441
22
1
2710
539
15365
170
520
2467
640
1983
369
108
8

31931

Årlig skibstrafik i Øresund ved Helsingør.
(Oversigten omfatter alene handelsskibe over 300BRT)

Antallet af passager er ca. 50% større end i Storebælt. Men fordi sejlrenden kun
tilbyder en dybde på 7-8m ved Drogen hvor Storebælt tilbyde 17 og 19m, er
skibene generelt mindre i Øresund. Kan der indrettes separate navigationsåbninger for hver retning vil det være nødvendigt med en horisontal åbning på
700-800m for hver bro. Samles trafikken i samme hovedspænd baseres vurderingen af det nødvendige spænd på betragtninger af samtidig passage af forskellige skibe (to moderat store skibe og et meget stort og et typisk skib). Disse betragtninger indicerer at et centralt hovedspænd på 1.200-1.400m kan være tilstrækkeligt.
Selvom trafikken er stor er den nordlige linieføring placeret hvor trafikken er
velordnet. Derfor vurderes det relevant at anvende de nedre estimater for den
nødvendige spændvidde.
Kravet til den vertikale frihøjde skal være mindst sammenlignelig med Østbroen over Storebælt dvs. 65m.
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[10] Järnvägstunnel under Øresund
Transek - April 1993
Omhandler kun København-Malmö forbindelsen.

1 Indledning

[11] Tågtunnel Helsingborg - Helsingør
Forstudie udført af COWI-SCC JV - april 1998

Tel +45 45 97 22 11
Fax +45 45 97 22 12
www.cowi.com

Formålet med nærværende memo er at opsummere indsamlede olysninger
forden historiske vurdering af alternativer for en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.
Gennemgangen er holdt kortfattet og kan endnu ikke betragtes som fuldstændig, da den udelukkende baseret på de dokumenter, der inden for kort tid har
kunnet fremskaffes.

[9] Fast forbindelse over Øresund - Opdatering af Tekniske Løsninger
Uddybningsarbejde udført af COWIconsult 1990.
Omhandler kun København-Malmö forbindelsen.

2 Generel oversigt
Nedenfor er gengivet en oversigtstegning med vanddybder og terrænhøjder angivet.

Følgende dokumenter er blevet gennemgået:
[1] Øresundsforbindelsen - Betænkning og Bilag 1 & 2
Betænkning nr. 314 af 1962
[2] Faste forbindelser over Øresund
Betænkning nr. 463 af 1967
[3] Øresundsforbindelser
Betænkning afgivet af det danske og det svenske udvalg af 1975 om
Øresundsforbindelserne
[4] Øresundsforbindelser
Rapport fra de danske og svenske Øresundsudvalgs tekniske grupper
1978.
[5] Øresundsforbindelser
Rapport afgivet af den danske og den svenske Øresundsdelegation af
1984 - juli 1985
[6] Helsingør og nye Øresundsforbindelser
Konsekvens analyse udført af COWI Consult - September 1986
Figur 1 Vanddybder og Terrænhøjder for lokal området

[7] Faste Øresundsforbindelser
Tekniske undersøgelser - 1987
Endnu ikke vurderet i nærværende analyse
[8] Faste Øresundsforbindelser
Det danske og svenske Øresundsudvalg - Februar 1989
Endnu ikke vurderet i nærværende analyse
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De vurderede alternativer kan på Danmarks siden opdeles i to grupper:
• Som udgående fra midtbyen i Helsingør
• Som udgående fra Teglstrup Hegn / Højstrup
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De fra midtbyen udgående linieføringer er jernbane løsninger, som starter i den
eksisterende kystbane linie, og med fortsættelse enten i nordbanens trace eller i
"boulevardlinien"
De fra Teglstrup Hegn / Højstrup udgående linieføringer er enten tilsluttet
igennem den udlagte transport korridor, eller for visse baneløsningers vedkomne i nordbanens trace til Helsingør station.

Figur 3 Oversigt over linieføringer vurderet i 1960'erne

3.1 Betænkning nr. 314 af 1962
Overordnet blev to linieføringer vurderet i detaljer:
• Tunnel linien (i nærværende dokument kaldet "centrum-centrum" linien
for at undgå misforståelser)
• Højstrup-Sofiero linien
Disse er gengivet på tegningerne nedenfor.
Yderligere blev Snekkersten linien diskuteret kort, men det blev konkluderet
at en bro i denne linieføring vil være til ulempe for skibstrafikken på havnene
syd for Helsingborg. Tilslutningerne for såvel motorvej som jernbane er også
vurderet vanskelige at løse på tilfredsstillende måde på den svenske side. Da
denne linie (9 km) yderligere er vurderet at blive væsentligt dyrere end de foreslåede linier nord for HH har man ikke fundet anledning til at undersøge forslaget nærmere.

Figur 2 Den i regionsplanen udlagte transportkorridor

3 Historisk gennemgang
Nedenfor følger en kort opsummering af konklusionerne i de nævnte rapporter,
og evt. ændringer i konklusionerne fra forrige rapport.
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3.1.2 Jernbane
Jernbane alene var vurderet udført i tunnel i centrum-centrum linien eller på bro
i Højstrup-Sofiero linien. For begge alternativer er der vurderet forbindelse direkte fra Helsingør Station i nordbanens trace langs havnen, samt en tilslutning
til Helsingborg station fra nord langs kysten.
3.1.3 Vej
Vej alene var vurderet udført på bro i Højstrup-Sofiero linien.
3.2 Betænkning nr. 463 af 1967
Overordnet blev to linieføringer vurderet i detaljer:
• Tunnel linien (i nærværende dokument kaldet "centrum-centrum" linien
for at undgå misforståelser)
• Teglstrup-Sofiero linien
Disse er gengivet på tegningerne nedenfor.
Den i 1962 forslaget diskuterede Højstrup-Sofiero linie er blevet revideret
grundet udviklingsplaner for Helsingør og en projektert højskole på ejendommen Højstrup. Brolinien er derfor i DK forskudt 800 m mod nord og i SE forskudt 70 m mod nord, og benævnt Teglstrup-Sofiero linien.

Figur 4 1962 "Centrum-Centrum" linie

Figur 5 1962 Højstrup-Sofiero linien

3.1.1 Kombineret forbindelse
En kombineret forbindelse ville blive placeret i Højstrup-Sofiero linien som
bro. To gennemsejlingfag er antaget nødvendige;
• 55 m hovedgennemsejling i hovedsejlløbet
• 32 m i Lappegrundrenden ved den danske kyst
Begge frihøjder er angivet som over normalt højvande

Figur 6 1967 "Centrum-Centrum" linien

Der er ikke vurderet nogen tunnel løsning for den kombinerede forbindelse.
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På DK siden:
• Landing ved Teglstrup Hegn (vej og/eller jernbane)
• Landing i "Boulevard linien" (kun jernbane)
På SE siden:
• Landing ved Sofiero (vej)
• Landing ved Pålsjö (jernbane)
• Landing i centrum nord fra (kun jernbane)
I denne betænkning diskuteres også muligheden af biltog med terminaler i hver
ende. Disse vil ligge i en indbyrdes afstand af 25 km.

Figur 7 1967 Teglstrup-Sofiero linien

3.2.1 Kombineret forbindelse
En kombineret motorvej jernbane bro forbindelse er vurderet i TeglstrupSofiero linien.
Der er i øvrigt observeret følgende ændringer i forudsætningerne fra 1962 Betænkningen:
• Passage af Lappegrundsrenden er ikke diskuteret
• Der er ikke længere diskuteret tilslutning fra Helsingør og Helsinborgcentrum direkte til forbindelsen, men i stedet tilslutning rundt om de to byer, jfr Figur 7.
Figur 8 1975 Jernbane linieføringer

3.2.2 Jernbane
For jernbane løsningen er der beskrevet 3 alternative løsninger med forskellige
tilslutninger i både Helsingør og Helsingborg.
I Helsingør er der enten muligheden for en forbindelse fra den nuværende station i nordbanens trace langs havnen (Alt 1), svarened til 1962 betænkningen
eller i det nye alternativ "Boulevardlinen" (Alt 2 og 3).
I Helsingborg er der som i 1962 betænkningen vurderet tilslutning langs kysten
fra nord, eller et alternativ hvor banen føres i en stor bue øst om Helsingborg
by.
3.2.3 Vej
Vejen er vurderet placeret svarende til den kombinerede vej og jernbane bro.
3.3 Betænkning af 1975
Overordnet er heri diskuteret flere landingspunkter på hver side af Øresund:
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3.3.2 Jernbane
3 forskellige linieføringer er vurderet, alle med jernbanen lagt i en sænketunnel.
Alternativ 1 og 2 er tænkt ført igennem Helsingør i "Boulevard linien", mens
alternativ 3 er placeret i transport korridoren i Teglstrup Hegn, som udlagt i regionplanen.
På Helsingborg siden slutter alle 3 alternativer til Helsingborg centrum fra
nord.
3.3.3 Vej
Vej forbindelsen er antaget placeret som I 1967 alternativet, dog med den ændring at en bro ikke længere anses for en acceptabel løsning, idet krav fra søfartsmyndighederne til placeringen af bropillerne udenfor det trafikseparerede
område vil kræve en "ekstrem stor spændvidde". En broløsning anses derfor
ikke længere aktuel, og kun en sænketunnel løsning vurderes.
3.4 Teknisk undersøgelse af 1978
De i 1978 afrapporterede undersøgelser omkring alternativerne for forbindelser
over Øresund er ganske detaljerede.

Figur 9 1975 Detaljer af linieføringerne i Helsingør hhv. Helsingborg

Figur 11 1978 Teglstrup Hegn - Sofiero linie

3.5 Studie af 1985
Endnu ikke vurderet I nærværende historiske analyse

3.6 Konsekvens analyse af 1986
Dette studie er en vurdering af de tidligere fremlagte forslags indvirkning på
lokalområdet i Helsingør.
Figur 10 1975 Vej linieføring

Det er ikke en gennemgående analyse af forbindelserne.

3.3.1 Kombineret forbindelse
En kombineret forbindelse er ikke her vurderet mulig.
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Figur 12 1986 Linieføringer

3.6.1 Kombineret forbindelse
Vurderet i en ny linieføring benævnt HH-Syd.

Figur 13 1987 HH-syd ("Snekkersten") linieføring

Denne lineføring kan udføres både som motorvej jernbane eller kombineret
forbindelse.

Er miljømæssigt vurderet miljømæssigt at aflaste Helsingør for trafik for så til
gengæld at gennemskære et stort bevaringsværdigt naturområde mellem Snekkersten og Espergærde.
3.6.2 Jernbane
Vurderet i "Centrum-Centrum" linieføringen (Boulevard linien).
Denne er vurderet at forårsage negative miljømæssige konsekvenser grundet
forøget banetrafik. Denne vurdering er dog lavet uden hensyntagen til den nuværende Øresundsforbindelse (København Malmö).
3.6.3 Vej
Vurderet i Teglstruphegn Linieføringen.
Er miljømæssigt vurderet miljømæssigt at aflaste Helsingør for trafik for så til
gengæld at gennemskære et stort bevaringsværdigt naturområde vest for Helsingør.
3.7 Tekniske undersøgelser 1987
I nærværende undersøgelse blev HH-syd "Snekkersten" linien vurderet i detaljer
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3.8 Forstudie af 1998 for togtunnel

Figur 14 1998 "Centrum-Centrum" linieføringer

3.8.1 Kombineret forbindelse
Ikke undersøgt i dette studie
3.8.2 Jernbane
2 alternative linieføringer er her vurderet. De udgår begge fra Helsingørs nuværende stations areal dog i en ny trace langs den syd-østlige side af stationen,
hvor der idag (2007) er udlagt vej til Helsingør centrum og opmarch areal til
færgerne.
To indkørsler til Helsingborg station er vurderet, via en nordlig eller sydlig linieføring.
For begge linieføringer er både Sænketunnel og Boret tunnel vurderet.
3.8.3 Vej
Ikke undersøgt i dette studie
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den reduktion af bilers udledning af farlige gasser, der er sket over de seneste årtier.

Teknisk Notat

Telefon 45 97 22 11
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www.cowi.dk

Ligeledes er grænsen for hvor dybe sænketunneler man projekterer skubbet,
således at man pt. er i gang med Marmaray (Bosphorus) tunnelen (stål tunnel til
jernbane) på 60 m dybde og Busan - Geoje tunnelen (beton tunnel til vej) på 45
m dybde beliggende i et åbenthavklima.

1.1.2 Borede tunneler
Der er det sidste 5 år sket meget med teknologien for borede tunneler.

Indholdsfortegnelse
1
1.1

Indledning
Tunnel design 2007

1
1

2
2.1
2.2
2.3

Helsingør-Helsingborg
Kombineret forbindelse
Vejforbindelse
Jernbane forbindelse

2
5
5
5

3

Hov-Samsø

6

4

Lillebælt

7

1

Indledning

Det er nu muligt at udføre tunneller med en diameter på 15-16 m, hvilket muliggør placering af 2 elektrificerede jernbanespor i samme rør. Af sikkerhedsmæssige årsager vil man enten lave en central skillevæg eller flugt kanaler.
Ligeledes projekteres toetagers tunneler nu for personbiler, således at en
tospors vej med nødspor kan være i ét rør.

2

Analyse

I det følgende er tunnel løsninger vurderet for 3 forskellige krydsninger.
Følgende kortfattede notat sammenfatter vurderinger af tunnel løsninger for 3
forskellige kyst-kyst strækninger.

1.1
Tunnel projektering 2007
I det følgende er kort diskuteret hvor langt tunnel man i 2007 er nået med udviklingen af projektering af tunneller.
Som på alle anlægsprojekter er der kommet et væsentligt fokus på evt. miljømæssige konsekvenser under udførelsen og efter færdiggørelsen.
Dette giver anledning til krav til spild og deponering af materialer under udførelsen, samt evt. blokering af vandgennemstrømningen efter færdiggørelsen.
Ved beslutning omkring linieføring er en vurdering af anlæggenes indflydelse
på flora og fauna også af væsentlig betydning, og her er der opbygget væsentlig
erfaring med byggerierne af Storebælts og Øresunds forbindelserne.

2.1
Baggrund
Jernbane hhv motorvej løsninger er vurderet med en maksimal gradient på
1.25% hhv 2.50%.
2.2
Helsingør-Helsingborg
Helsingør-Helsingborg forbindelsen har været studeret i mange tidligere analyser siden 1962. Den seneste analyse af både vej og tunnel blev foretaget i 1986,
og den seneste jernbane tunnel i 1998. Det skal bemærkes, at i forbindelse med
de tidligere studier er der i regionsplanen reserveret areal til en transport korridor vest om Helsingør centrum. Denne kan ses på Figur 1.

1.1.1 Sænketunneller
Sænketunneler for både vej og bane er lavet i op til ca. 4 km længde med længde ventilation og uden skakte. Med separat(e) kanal(er) til indblæsning/udsugning af luft kan denne afstand dog øges markant, og længder på 810 km uden ventilationsskakte er realistiske. Dette er blandt andet muliggjort af
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Figur 1 Den i regionsplanen udlagte transportkorridor

Der er senest arbejdet med følgende overordnede linieføringer, hvorunder der
er analyseret et antal varianter:
Figur 2 Oversigt af alternativer 1978
Linieføring

Jernbane

Motorvej

Kyst-kyst

Total
tunnel

Kyst-kyst

Total
tunnel

Teglstrup Hegn - Sofiero linien

-

-

5.5 km

7.5 km

Teglstrup Hegn - Pålsjö skola

6.0 km

13.0 km*

-

-

"Kronborg" linien

5.0 km

10.0 km*

-

-

Nordlige Alternativ

5.5 km

6.0 km*

-

-

Sydlige Alternativ

6.0 km

7.4 km*

-

-

HH-syd (Snekkersten) linien

8.5 km

12.0 km

8.5 km

13.0 km

* Målt til Central Terminal i Helsingborg

De vurderede linieføringer ses på Figur 2 og Figur 3. På Figur 2 er også med
signatur angivet hvilke strækninger der er tænkt ført i tunnel ]---[.

Figur 3 Oversigt over alternativer for jernbane 1986

P:\66337A\3_Pdoc\DOC\66337-TN-Tunnel 070625.DOC

.

P:\66337A\3_Pdoc\DOC\66337-TN-Tunnel 070625.DOC

.

Kyst-Kyst forbindelser

5/7

2.2.1 Kombineret forbindelse
Kombinerede forbindelser kan udføres i de tilsvarende linieføringer som er
vurderet under vejforbindelser. Et væsentligt punkt der skal afklares vil dog
være, at det en kombinere vej og bane for denne krydsning vil medføre at banen
ikke vil passerer den nuværende Helsingør station. Om dette er acceptabelt for
lokalområdet eller ej, må vurderes nærmere.
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Baseret på dette studie er der i Helsingborg arbejdet videre med den komplicerede integration af Cut & Cover tilslutninger til den eksisterende bane, og visse
konstruktioner er allerede forberedt for tilslutning af en tunnel fra Helsingør.

2.2.2 Vejforbindelse
Der er ikke siden 1978 arbejdet væsentligt videre med en vejforbindelse.

2.2.4 Konklusion
Der er et større antal tunnel forbindelser, som er realistiske for krydsning af
Øresund i området nord / syd for Helsingør.

Figur 4 Længdeprofil af Teglstrup Hegn - Sofiero linien

Det vurderes, at med de teknologiske fremskridt kan alle løsninger udføres uden
ventilationsskakte imellem kysterne, og nogle kan have behov for ventilations
skakte i de kystnære områder og specielle ventilationskanaler i tunnel tværsnittet.
Den faktiske udformning (bored tunnel / sænketunnel) vil afhænge af:
•
•
Figur 5 Længdeprofil a f HH-Syd linien (her eksemplificeret ved jernbanen)

Her blev set primært på en forbindelse langs Teglstrup Hegn Sofiero linien,
som i detaljer er analyseret i [4]. HH-syd linieføringen er identificeret i [6] men
ikke evalueret i detaljer. Det er dog umiddelbart vurderingen i rapporten at denne vil resultere i den mindst negative indflydelse på Lokalområdet i Helsingør.

2.2.3 Jernbane forbindelse
De seneste studier fra 1998 for en jernbane forbindelse udgår fra det centrale
Helsingør og forbindes til det centrale Helsingborg. I Helsingør vil en sådan
tunnel udgå fra en undergrunds station vest for den nuværende station (tilsvarende hvad der pt. bygges i Malmö), for at gå øst om Kronborg.
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•
•

Økonomi
Om tunnelen både skal projekteres for høje køretøjer eller evt. kun for personbiltrafik.
Om både vej og jernbane ønskes i samme linieføring.
Lokale ønsker omkring tilslutning og adgang for vej/bane i Helsingør og
Helsingborg.

2.3
Hov-Samsø-Kalunborg
En sænketunnel løsning fundet relevant
•

under kystnær sejlrende mellem Hov by og Hov Røn for at tillade fritidssejlads.

Den faktiske længde og placering af kunstig ø (type Peberholm) vil afhænge af
hydrauliske analyser af blokeringen fra Øen.
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Hvis placeret langs nordsiden af Hov Røn vil det resultere i en 2.5-3 km tunnel.

2.3.1 Konklusion
Placeringen af den kunstige ø vil styre længden og dermed også prisen på tunneldelen.
2.4
Lillebælt
En krydsning langs den nye Lillebæltsbro er kendetegnet ved det høje terræn på
begge sider af krydsningen (15-30 m), og den dybe rende i Lillebælt. Den er på
søkort angivet til -35m, men den kunne potentielt godt være dybere.
Grundet de komplekse strøm og errosionsforhold er det umiddelbart vurderet
for risikabelt at lægge tunnelen over den eksisterende havbund. Skal dette vurderes må en hydraulisk analyse foretages for at sikre mod errosion og evt. effekt af at placere tunnelen over havbunden.

2.4.1 Konklusion
Grundet dybden i Lillebælt og højden på det nærliggende terræn er det ikke
umiddelbart vurderet attraktivt at krydse via en tunnel.
3
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