
BRANDBESKYTTELSE AF BROKABLER

Projektet vil undersøge og udvikle et anvendeligt projekteringsforslag til brandbeskyttelse 
af brokabler ved hjælp af brandhæmmende maling.

Brandhæmmende maling er en belægningstype, som svulmer og skaber et isolationslag 
når det udsættes for høje temperaturer. Belægningen, som er en tyk film, anvendes 
hyppigt i byggeindustrien og i den petrokemiske industri.

Inden for de senere år er der sket flere alvorlige lastbilsbrande på broer i Danmark og i 
udlandet. Erfaringer viser, at sådanne brande har en udviklingsstyrke, som svarer til 
kulbrintebrand med temperaturer på op til 1100 – 1200°C.

Brandrisikoen er særlig stor ved hængebroer, hvor kablerne er vitale for broens bæreevne. 
Dette har været grunden til at lave brandbeskyttelse på hovedkablerne på den nye 
Lillebæltsbro og på hovedkablerne på Storebæltsbroen. Den traditionelle 
anvendelsesmetode til beskyttelse af brokabler er at anvende brandhæmmende måtter.

Formålet med dette projekt er at undersøge og udvikle en designguide til anvendelse af 
brandhæmmende maling som et alternativ til brandsikringsmåtter på hængebroers 
hovedkabler. Det er en mere fleksibel løsning, som kan anvendes på nye og gamle broer, 
for eksempel i forbindelse med planlagt korrosionsbeskyttelse af kablerne.

Så snart en brandbeskyttende løsning er udviklet for hovedkablerne, vil den også kunne 
overføres til hængerne på hængebroer og på skråstagene på skråstagsbroer.

Projektet undersøger fire forskellige løsninger ved hjælp af modeller og laboratorieforsøg. 
For at opnå vores mål indeholder projektet en afklaring af følgende:

1. Hvor effektiv er brandhæmmende maling på et hovedkabel til at beskytte stålet i 
hovedkablet fra at blive udsat for kritisk høje temperaturer, som nedsætter bæreevnen?

2. Hvor modstandsdygtig er brandhæmmende maling mod mekaniske skader fra f.eks. 
værktøj, udstyr og inspektionskøretøjer og mod vejrpåvirkninger?

3. Hvilken løsning er den mest effektive set ud fra et livscyklusperspektiv?

Projektet forventes at blive udført inden for et år og afsluttes med et designforslag til 
brandbeskyttelse af brokabler.


