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15-04-2022

Referat af broudvalgsmøde nr. 1. 
(til bestyrelsen)

Søndag d. 15-04-2021 kl. 10.00 ved badebroen

Deltagere:
Jakob Mark Sørensen, nr. 28  
Gunnar Hagemann Jensen, nr. 33
Kim Urban Christiansen, nr. 82 best.rep./referent 28 34 64 34 kuc@kimurban.dk

Deltagerne var enige om, at der især var tre problematikker omkring broen.

1. Betonsokler i jerncylinder.

2. Befæstelse og jernskinner.

3. Træværk.

Gunnar har talt med en metallurg – en ingeniør der har speciale i metallers fysiske og kemiske 
egenskaber – som siger at jern i saltvand, korroderer med ca. 1 mm om året.
Jakob, der er uddannet broingeniør og erfaren inden for sit fag, mener at selvom den jerncylinder, 
bropillerne er støbt i skulle korrodere væk, så er der stadig rigtig mange år tilbage i bropillerne. 
Bropillerne er ikke i sig selv broens svageste punkt. 

I hver bropille er der støbt to gevindjern. Imellem disse er monteret et bærejern. Brædderne på 
broen er monterede på tre parallelle I-jern, som hviler på bropillernes bærejern. Især gevindjern 
og bærejern er begyndt at korrodere. Denne korrosion kan reduceres/forsinkes ved at rense og 
koldgalvanisere på de anløbne steder. 

Gruppen gennemgik gangbrædder og bænke og konstaterede omfattende angreb af råd flere 
steder. Ca. 30 gangbrædder samt sæde-brædderne på bænkene trænger til udskiftning,



Konklusion:
Broudvalget anbefaler, at der indhentes 

- to tilbud på udskiftning af angrebne gangbrædder og sædebrædder
- to tilbud på udskiftning af alt træværk
- og to tilbud på rengøring og koldgalvanisering af korroderende metaldele

Det forudsættes, at renovering af metaldelene kan ske i forbindelse med at brædderne tages af for
udskiftning.
Det skal også tages i betragtning, at såfremt det bedst kan betale sig at udskifte alle brædder, skal 
nye materialetyper og profiler undersøges og overvejes.

På broudvalgets vegne

Kim Urban Christiansen
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