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Broen over Messina-strædet vil blive verdens største hængebro. De 2 pyloner anbringes på land på hver 
sin side af strædet, hvorfor spændvidden bliver 3.300 meter, hvilket er mere end det dobbelte af Østbro-
ens spændvidde. Desuden skal den dimensioneres for jordskælv og kunne overføre tung last fra jernba-
ne. Projektet er derfor en enorm udfordring for såvel entreprenør som rådgivende ingeniører. 
 
Projektet blev for ca. 1 år siden udbudt i totalentreprise, hvor 3 konsortier blev prækvalificeret til at by-
de. Det ene konsortium, ledet af det italienske entreprenørfirma Impregilo, valgte Cowi som rådgivende 
ingeniør. Cowi gennemførte i foråret 2005 et forprojekt af de væsentligste konstruktionselementer med 
henblik på at give entreprenøren et gennemarbejdet projekt til deres prissættelse. 
 
Licitationen blev vundet af Impregilo, hvorfor Cowi kan forvente at skulle fortsætte med detailprojekte-
ringen af broen. 
 
Detailprojekteringen af broen bliver en virkelig udfordring. Alt er stort og kompliceret. Broen skal kun-
ne klare et jordskælv af samme størrelse, som det der i 1908 ramte byen Messina, hvor 83.000 menne-
sker omkom.  
 
Bundforholdene på lokaliteten er generelt gode, men da belastningerne fra pylonerne er ganske vold-
somme bliver det nødvendigt at forstærke ellers meget kompetent jord. Forstærkningen skal fortages 
ved hjælp af jetgrouting. Herved opnås, at jorden bliver stiv og stærk men ikke nødvendigvis særlig sej. 
Der skal derfor opstilles en avanceret jordmodel for den forstærkede jord.  
 
Flytning af ankerblokkene under et jordskælv viste sig ved forprojektet at blive dimensionsgivende for 
størrelsen af ankerblokkene. Her skal der også udvikles avancerede jordmodeller for at kunne beregne 
disse flytninger rimelig præcist.  
 
Projektet vil bidrage til forøge vort fagområdes viden. Dejligt for os alle, at denne viden bliver opbygget 
i Danmark. I de tidligere faser af projektet er der gennemført en del universitets-projekter i Italien. Vi-
den herfra skal anvendes i projektet, hvilket helt sikkert vil medføre interessante drøftelser mellem to 
forskellige beregningskulturer.  


