Inderhavnsbroen
tidslinje over projektet

2008

Januar 2008
BR beslutter broforbindelsen

Juli 2008
Ansøgning om principiel godkendelse
fremsendes til Kystdirektoratet

DECember 2008
Projektudvikling igangsættes
februar 2009
Kystdirektoratets princip godkendelse modtages

2009

marts 2009
International konkurrence udskrives

DECember 2009
BR godkender konkurrencevinder. kontrakt
om projektering indgås med Flint & Neill

2010

september 2010
Ansøgning om endelig godkendelse
fremsendes til Kystdirektoratet
januar 2011
Kystdirektoratets endelige godkendelse modtages

2011

februar 2011
BR godkender lokalplan for broerne

juni 2011
BR godkender broåbningspolitikken
september 2011
Kontrakt indgås med Pihl

2012

maj 2012
Pihl har støbt søjler for
høje pga. rådgiverfejl
august 2012
Pihl har afkortet søjlerne
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januar 2014
Tilbud på færdiggørelse modtages
af Københavns kommune
februar 2014
Kontrakt om granskning og arbejdstegninger
for stål indgås med Valmont SM

2013

februar 2013
Pihls kontraktuelle afleveringsfrist
marts 2013
Skærpet tilsyn med Pihls
stålproduktion påbegyndes
april 2013
Revner konstateres i betondæk
maj 2013
Det konstateres, at betonfagene
hænger mellem søjlerne
august 2013
Pihl går konkurs
september 2013
Voldgiftsnævnet har
oktober 2013
gennemført stadeopgørelse
Kontrakten med
Pihl hæves

2014

maj 2014
Kontrakt om færdiggørelsen
indgås med Valmont SM

september 2014
Valmont SM orienterer
om forsinkelse
december 2014
Trangravsbroen og
Proviantbroen indvies
januar 2015
Valmont SM meddeler, at Inderhavnsbroen bliver yderligere forsinket pga.
udfordringer med stålproduktionen.

2015

Maj 2015
Næsehjul monteres og montering af
rækværker på betonfag påbegyndes.
Juni 2015
Prøvesamling af stålfag i Polen.
Juli 2015
Maling af stålfag i Polen.
August 2015
Ankomst og montering af stålfag
i København. Brofag funktionstestes,
og der konstateres fejl på wiresystem.

September 2015
Udfordringer med wiresystemet løses.
Oktober 2015
Knækkede bolte på bogier konstateres.
november-december 2015
Design af nye bogier.

2016

januar-februar 2016
Produktion af nye bogier.
marts 2016
Montage af nye bogier.

Maj 2016
Valmont SM afleverer ny tidsplan,
hvor det forventes at broen kan
afleveres medio juni 2016.

April 2016
Test og indkøring.

Maj-juni 2016
Der arbejdes på at finjustere
åbne- og lukkefunktionen, når de
to bevægelige stålbrofag mødes.
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