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Maling for millioner
Gardit har netop afsluttet malearbejde for 38 mio kr.
på Vilsundbroen. Det meste med vandig maling. Det
er Viborg-firmaets største broentreprise til dato, og
den slutter endda lidt før tid.
Af PETER SVANE

Vilsundbroen forbinder Thy med Mors

I

følge ”Trafik & veje” fra
februar i år kører der hver
dag 8.400 køretøjer over
Vilsundbroen; et stort tal
– til sammenligning ruller
omkring 30.000 biler daglig
gennem Storebæltsbroens
betalingsanlæg.
Broarbejdet har stået på
fra maj 2012 til oktober
2013, og det har givet gener
for den betydelige trafik på
stedet, både til lands og til
vands. Vejbanerne har været
indskrænket, og broen helt
lukket i nattetimerne gennem kortere perioder. Der
er et omfattende stillads på
arbejdsstedet; det rækker
endda ned under broen, så

der har været spærret for
gennemsejling under nogle
af brofagene.
Fast arbejde
Med al respekt – for arbejdet
har været udbudt i EU-licitation. Men Gardit har været
her før – i 1975-1980 ved
broens sidste gennemgribende renovering. Dengang
blev broen udvidet med fortove, beretter Aage Andreasen fra entreprenøren. Aage
Andreasen var projektleder
dengang; i dag har han med snart 40 år i Gardit - titel af Seniorrådgiver.
Nu hedder projektlederen
Klaus Kristensen; han har en
grunduddannelse fra Flügger,
derpå handelsøkonom, og så

Færgen ”Vildsund”- fra en lokalhistorisk udgivelse om overfarten dengang det var før
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Klaus Kristensen (t.v.) og Aage Andreasen, Gardit
hos Gardit. Der er 35 år til
han kan fejre sit 40 års-jubilæum.
Broen er bygget som en nittet stålkonstruktion – det
værst tænkelige når det
handler om korrosion og
maling. Den blev indviet af

Christian d. X. i 1939.
Fra starten blev broen zinkmetalliseret, blymønjemalet og til slut behandlet med
Dyrups ”Stålhud” alkydmaling. Blymønjemaling på
zink er ikke efter bogen, som
t

8.000 biler om dagen

Håndarbejde: Udstikning af nitter
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Maling for...

Stilladsbyggerne har måttet sno sig
Aage Andreasen siger, men
det gik alligevel.
I dag er blymønje som bekendt heller ikke politisk
korrekt. Ikke mindst derfor
har arbejdsplatformen omkring broen været næsten
hermetisk tillukket, så blæsemiddelrester og gammel
blymønje kunne holdes inde
og samles sammen. Blæsemidlet sendes i øvrigt til genbrug.
Stillads og telt er et bygværk i sig selv – Trekantens
Stilladser får rosende ord
med på vejen af Klaus Kristensen. Platformen er indrettet til ét brofag, og så snedigt at den derfra kan køres
på skinner til det næste brofag
Der er i alt 5 faste brofag
og så et oplukkeligt klapfag.
Broen er 381 meter lang, og
har omkring 20.000 m2 ståloverflade der skal males.

”Vand alene gør det visseligen ikke” – som det engang
hed i en biografreklame for
ét eller andet hårplejemiddel
– måske Brylcreme; citatet er
så tudsegammelt at Google
ikke kender det; skræmmende. Det var nødvendigt at
male broens klapfag i vinteren 2013, så her vendte man
tilbage til mere traditionelle
tokomponente malematerialer:
2 gange epoxy grundmaling
hver á 100 µm tør lagtykkelse
1 gang polyurethan topcoat
til 50 µm tør film. Forbe-

Blæserensning – ikke ”kun” til Sa 2½, men til Sa 3
handlingen var naturligvis
den samme.
Der går omkring 8 tons
materialer til hvert brofag,
heraf 5,5 – 6,5 tons maling
– resten er metallisering.
Gardit har udmærkede
erfaringer med vandige malevarer, og kan berette at
modviljen hos enkelte rådgivningsvirksomheder efterhånden også er forsvundet.
Kun i udlandet oplever maleentreprenøren fortsat en vis
skepsis.

Acrymatic har leveret de
vandige malinger, Hempel
det øvrige. Fremgangsmåden med sprøjtepåføring og
penseludstikning er beskrevet i flere tidligere artikler.
Det nye i dette tilfælde er
den ambitiøse forbehandling
ved sprøjtemetallisering –
det er hårdt arbejde. Til gengæld skulle broen vel kunne
klare sig indtil Klaus Kristensens 40 års jubilæum.

Vandmaling og epoxy
Efter 35 år skal der noget til.
Fremgangsmåden minder da
også om den oprindelige –
blot mere miljøvenlig:
• Blæserensning med
aluminiumsilikat til Sa 3
• Metallisering – dennegang
med zink-aluminium:
i alt 100 µm
• 3 gange vandig acryl
tykfilmmaling, hver
á 125 µm tør lagtykkelse
• 1 gang vandig acrylmaling
på 60 µm tør lagtykkelse
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Stillads med telt over ét af broens buefag mens arbejdet forgik.
Nu kommer broen til at stå ude om natten
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