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MAURER Modulær Bro System Nr. 65.10 
 
 
MMBS reducerer byggepladsomkostninger og forbedrer trafikflowet. 

 
 

 
 
 
Det er en af de ideer hvor man spørger sig selv, hvorfor 
ingen har fundet på det tidligere. Med MMBS (Maurer 
Modulær Bro System) lancerer Maurer Söhne en nyhed på 
markedet, som overdækker konstruktionsspalter. 
 
Årsagen til nyudviklingen var de høje omkostninger til 
indrettelse og drift af byggepladsen ved udskiftning af 
dilatationsfuger, forbundet med de høje dagbøder ved 
forsinkelse af arbejdet og dermed overskridelse af 
spærretiderne. Sædvanlige systemer er omfangsrige og 
kan kun installeres med dyre mobilkraner.  
 
Den ene side forankres fast i undergrunden, den anden 
klappes op og i efter behov. Spalter og udgravninger op til 
2,2 meters bredde kan overdækkes.  
 
Effektivt modulsystem: 

Det nye MMBS er fleksibelt på grund af sin modulære 
opbygning. De enkelte elementer kan produceres i 
forskellige bredde efter behov. Lagt ved siden af hinanden 
danner de hurtigt en midlertidig bro, der kan trafikeres med 
op til 70 km/time. 
 
Endnu hurtigere sker så skiftet mellem drift af 
byggepladsen og flydende trafik. Den mobile stålklap løftes 
i den ene side med et tovtræk og stabiliseres i lodret 
position. Den modulære opbygning gør det muligt at kun 
delområder trafikeres henholdsvis åbnes til arbejdsområde. 

MMBS er udfærdiget i stål og udligner som erstatning for 
konstruktionsfugen termiske og dynamiske deformationer i 
broens længderetning. Systemet blev specielt udviklet til 
udskiftning af bevægelsesfuger og blev først anvendt ved 
Farlington Viadukten på A3(M) i Sydengland, fra februar til 
april 2011. Det viste sig dog hurtigt, at MMBS også er 
egnet til andre vejundergrundsarbejder, for eksempel 
kloak- & ledningsarbejde. 
 
Fakta om MMBS: 

• Lastkapacitet: 38 tons akseltryk, broklasse SLW 60 

• Levetid: 20 år 

• Forankring: > 210 mm indstøbning i 30 N armeret 
beton 

• Befæstelse: 5 stk. M24 St-Stål A4-70 jf. DIN 1.4401 
sat i standard Hilti HIT-HY 150 maks. 
moment 160 Nm, plus 1 stk. M16 

• Specifikationer: ZTV-ING, DIN 1072, S235J2 
ISO5817C/D EN ISO 13920 CC 

• Skridsikker overflade 

• Vindgrænse: 85 km/time (i åben tilstand) 
Styrke 8 på Beaufortskalaen 

• Installering: 4 baner à 3,7 meter på 8 timer 

• Betjeningstid: 30 minutter for 10 enheder (åbne/lukke) 

• Bemærk: Arbejdsområdet er kun tilgængeligt 
med mindre maskiner eller håndværktøj 
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Der kan installeres op til 12 enheder på 8 timer og derefter 
løftes og sikres med kran, hejseværk eller spil på mindre 
end 4 minutter pr. meter. 

 
 

 
 

Momenttilspænding af de epoxyforankrede fastgørelser. 
 
 

 
 

Ilægning af den næste MMBS-enhed. 
 
 
 
 
 
 

Åbning af MMBS-enhed med bilmonteret spil. 

 

 
 
Sikring af MMBS-enhed med låsestøtte. 
 
 

 
 


