Pontonbro
En pontonbro kan användas för att förlänga en stig eller väg över en vik eller ut till en ö. Det kan också handla om
att fordon och människor tillfälligtvis behöver transporteras över vatten och då kan en pontonbro vara en bra
lösning. Om bron är tillfällig så kan man i efterhand använda pontonelementen som flytbryggor.
Pontonbro är en typ av ”flottbro” som stöds av flytande pontoner med tillräcklig flytkraft för att stödja bron och
dess dynamiska belastningar. En pontonbro kan byggas för både gång-, cykel- och fordonstrafik. Regeln är att
desto tyngre last och högre bärighet, desto högre kostnad. Flytpontonerna utgör grunden till bron och bör vara
av största möjliga kvalitet för att uppnå högsta komfort, säkerhet och livslängd.
Att bygga och montera en pontonbro kräver stor ingenjörskonst och varje ställe är unikt. Man behöver ta i
beaktning max tillåten last och beräkna laster för ström, vågor och is-tryck. Man eftersträvar oftast att bron ska
ligga kvar permanent på samma plats året om även över vintern. Säkerhet, snöröjning och underhåll är andra
faktorer som behövs tas hänsyn till. Utseendet har stor betydelse och inte sällan önskar kunden att den ska vara
belyst och smälta in i miljön. Kanske vill man passa på att göra en bropassage för kanoter och fåglar samt
sittplatser längs bron i form av balkonger för att människor ska kunna vila och njuta av närheten till vattnet.
Vi kan konstruera en förbindelsebro för såväl person- som för lättare fordonstrafik. Vi rekommenderar alltid att
pontonbron byggs av luftfyllda pontoner av stål eller HD-polyetenpontoner beroende på användning och
placering. Dessa pontoner absorberar 0 % vatten och är de mest miljövänliga pontonerna i dag med lägst
underhålls-, och destruktionskostnad.
Pontonerna i bron kan vara längsgående eller tvärställda. En pontonbro med tvärställda stålpontoner behöver
inte alltid bottenförankring och är ur underhållssynpunkt lätt att hantera då pontonerna kan bytas ut för
underhåll samtidigt som bron är i drift. Beräknad livslängd för en stålpontonbro är 100 år med katodiskt
skyddssystem och utan ca 50 år. Tillverkning och montering av en pontonbro går snabbt till skillnad mot en fast
bro som tar lång tid och kostar flera gånger mer.
Vi kan erbjuda att ta fram beräkningar och tekniska beskrivningar som vattenmotstånd, förankringskrafter,
planritningar och olika pontonlösningar. Förutom de faktiska måtten på pontonbron så är exempel på
beräkningar som man använder i brokonstruktioner: Utbredd last på konstruktion, Godtycklig placerad punktlast
på konstruktion med last yta, Snedställning av flytbrygga vid 1 kN/m belastning med linjelast längs en sida,
Lutning med max kantbelastning osv.
Tillsammans med våra leverantörer så erbjuder vi flytande broar efter önskemål. Det slutliga priset brukar förstås
vara en viktig del, vi hjälper er att ta fram fakta för att kunna väga in pontonbrons beräknade livscykelkostnad
från inköp till destruktion.

Vi hoppas att Ni kontaktar oss och ser fram emot att bli Er nya bryggleverantör.
Med vänliga hälsningar

AlfaBryggan AB 556834-9749
VD Christer Ulfvengren
Bryggkonsult och auktoriserad bryggspecialist
Tfn:08-39 16 72 Mob:070- 482 69 09 christer@alfabryggan.se
www.alfabryggan.se
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