BRIDGECARE –
Den nya
industriella
revolutionen
I dagens industrisamhälle utgör det ständigt ökande antalet motorfordon en stor belastning på våra vägar och i synnerhet på våra broar.
Enbart i Europa finns det hundratusentals broar som kräver underhåll
och reparation.
Bridgecare är bra för din
affärsverksamhet

genomföras på ungefär hälften av den tid

och systemet går att använda vid både

som krävs vid en traditionell metod.Våra

stora och små byggprojekt.

Bridgecare erbjuder en revolutionerande

byggställningar kan användas i både stor

lösning som förändrar underhållet av

och liten skala tack vare sin avancerade

brobalkar för evigt. Vår innovativa bygg-

teknik.

nadsställning underlättar broreparationer,
minskar reparations- och materialkost-

Snabb byggstart

Ökad effektivitet

Systemets modulkaraktär gör broreparationer lättare, säkrare och mer effektiva än
med tidigare metoder. Eftersom metoden

Bridgecare-systemet möjliggör en snabb

är strukturerad går projektplanering och

tid och miljöpåverkan. Metoden ger även

start för dina byggprojekt. Ställningarna

beräkning av kostnader snabbt och en-

ett ypperligt skydd mot olika väderförhål-

är lätta och och det går snabbt att både

kelt. Denna innovation hjälper dig minska

landen eftersom arbetsytorna kan täckas

sätta upp och ta ner dem. Delarna lyfts

tiden för en broreparation med upp till

in. Broarbetet kan pågå oberoende av

och installeras direkt från kranbilen och

50%. Nordens ledande inspektionsföretag

temperatur och väder och så gott som

du behöver därför ingen mellanlagring.

Inspekta i Finland har godkänt Bridge-

alla fördröjningar och hinder orsakade av

Alla delar monteras fast direkt i bron så

care-systemet. Det betyder att du inte

dåliga förhållanden kan undvikas.

att själva bron fungerar som stödpunkt.

behöver ytterligare inspektioner på din

Med Bridgecare kan en broreparation

Ställningens delar är steglöst justerbara

byggarbetsplats.

nader, höjer säkerheten och sparar både

Ställningarna är
väldigt enkla att
sätta upp och ta ner
I stället för att bygga stora stödkonstruktioner i trä erbjuder Bridgecare
en mer hållbar, säker och effektiv metod för underhåll av brobalkar.
Metoden bidrar till ökad säkerhet för både personal och trafik, delarna
är enkla att sätta upp och ta ner och Bridgecare-systemet höjer också
utseendet på arbetsplatsen.
En tryggare arbetsplats

gör att bilister måste sakta ner, vilket leder

litet varje gång. Tack vare de återanvänd-

De robusta ställningarna spänns fast i

till trafikstockningar och farliga situationer.

bara modulerna blir din broreparation mer

bron så att de ger en trygg arbetsplats

Bridgecare tar inte upp något utrymme

miljövänlig än tidigare. Slutresultatet är

jämfört med traditionella konstruktioner.

alls på markplan eftersom alla ställningar

alltid en hållbar process, en stark bro och

Systemet har fastspända plattformar för

är fästa direkt i brons ovan- och under-

en nöjd kund.

att arbeta och röra sig på, och plattfor-

sida. Man behöver inte heller oroa sig för

marna är anpassade för den vikt som

fallande verktyg och betong tack vare

kommer att ställas på dem under olika

plattformarnas täta fogar och säkerhets-

arbetsskeden. Arbetsfaserna samt mon-

räcken.

teringen av modulerna är ur byggarbetarens synvinkel lätta och trygga.

Säkrare trafikmiljö

Avancerd teknik med
mycket miljötänk

Bridgecares moduler är lätta och tar upp

Arbetsplatsen höjer också säkerheten för

mindre utrymme än traditionella bygg-

trafiken som löper under bron. Traditio-

nadsställningar. Den avancerade tekniken

nella stödkonstruktioner av trä under bron

gör att du kan skapa en jämn arbetskva-

Visa ditt varumärke

De gula Bridgecare-modulerna bidrar till
ett snyggt och professionellt intryck av din
byggarbetsplats. Du kan även använda
Bridgecares fasad för att exponera ditt
eget varumärke, eller sälja ytan som en
reklamplats.

Hur fungerar det?
1. Förberedelser
Asfalt tas bort

2. Installation

Sidoräcken monteras ned (vid behov)

Trafikavstängare placeras ut

Tillfälliga räcken monteras (vid behov)

Fästen monteras

Bridgecare-bockar monteras
Plattformar monteras

Man börjar med att ta bort en meter bred

När brons sidoräcken har monterats ned

remsa asfalt från sidan av bron. Trafikav-

fäster man Bridgecare-bockarna i de tidi-

stängare placeras vid vägkanten varefter

gare monterade fästena på brons däck.

fästen installeras i brodäcket. Sedan sät-

Då bockarna är på plats kommer turen

ter man Bridgecare-ställningarna på plats

till arbetsplattformarna och dess räcken.

med hjälp av till exempel en kranbil.

Härnäst monteras mekaniska fästen under
bron för montage av de plattformar som
samlar upp det avlägsnade materialet.

3. Broarbete
Demolering

4. Nedmontering
Vertikal gjutform

Gjutform monteras

Undre gjutform

Armereringsjärn

Bridgecare-ställning

Betonggjutning
Den gamla brobalken tas bort via en

När betongen har härdat tar man först

snabb, precis och jämn vattenbilnings-

bort de vertikala gjutformarna. Därefter

metod (hydrodemolering) eller traditionell

sänks rivningsplattformen och den undre

mekanisk metod. Demoleringen görs

gjutformen tas bort. Nu kan även de

uppifrån eller från sidan beroende på hur

resterande delarna av systemet tas bort i

plattformen är riggad. Gjutformen ställs

motsatt ordning som de installerades. Så

sedan där den nya sidobalken ska vara,

är allt klart för att transporteras till nästa

armeringsjärn placeras i formen och man

brobygge!

gjuter den nya balken.

