Det er en vigtig målsætning for os, at det er lige så sikkert
at køre over Storebæltsbroen som at køre på motorvejsstrækninger på land.
Vind-, vejr- og trafikforholdene er imidlertid anderledes på
Storebælt end på almindelig motorvej. Det stiller derfor særlige
krav både til os, der er ansvarlige for drift og vedlighold af broen,
og til de enkelte trafikanter.

Når du passerer betalingsanlægget
• hold god afstand til den forankørende
• sæt farten ned og kør max. 30 km/t
• undgå pludselige vognbaneskift
• kontakt personalet, hvis du er kørt ind i en forkert bane
• stig aldrig ud af køretøjet
• vær opmærksom på de øvrige trafikanter og vis hensyn;
også når du skal flette sammen med den øvrige trafik igen
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Før du kører over broen

Ved motorstop på broen

• ved dårligt vejr: søg evt. oplysning om broens vejr- og
trafikforhold på telefon 7015 1015 eller www.storebaelt.dk –
især hvis du kører i et vindfølsomt køretøj, fx med campingvogn/anhænger, høj, tom lastvogn eller på motorcykel
• sørg for, at bagage er fastgjort forsvarligt, da det ofte
blæser kraftigere på broen end på land

• kør ind i nødspor og tænd havari-blink
• pas på trafikken
• gå fremad til nærmeste nødtelefon og tilkald hjælp
eller ring 112 på mobiltelefonen
• fortæl hvad der er sket, kørselsretning og position
- se kantpæle
• gå tilbage til bilen
• kravl aldrig over autoværnet - fare for nedstyrtning

Ved ulykke på broen

Når du kører på broen
• stop kun i nødstilfælde
• pas på vindstød især ved Østbroens pyloner og ankerblokke
samt på Vestbroen – vindposer viser vindretning og -styrke
• følg anvisninger på skilte
• kør altid efter vejr- og vejbaneforhold, og tag ikke chancer
• vær ekstra opmærksom ved vejarbejder

• begræns ulykken: advar den øvrige trafik – brug havariblink,
advarselstrekant, billys
• giv førstehjælp om nødvendigt
• gå fremad til nærmeste nødtelefon og tilkald hjælp
eller ring 112 på mobiltelefon
• fortæl hvad der er sket, kørselsretning og position
– se kantpæle
• pak dig og evt. tilskadekomne godt ind, da der kan være
koldt på broen
• kravl aldrig over autoværnet – fare for nedstyrtning

