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MARINAER I UDVIKLING

ANNONCETILLÆG
De nye ﬂydebroer i Nivå er lavet på en
særlig måde, der favoriserer bådejerne.
Foto: NBC Marine

Fire nye ﬂydebroer
fra NBC Marine til
Nivå Havn
Et nyt system har dannet grundlaget
for de nye ﬂydebroer i Nivå Havn i
smukke omgivelser lige syd for kunstmuseet Louisiana.

Af Ebbe Fischer
Flydende bådebroer kan være vanskelige at montere på en smart facon, men nu står to nye klar på
Nivå Havn. Mens to andre kommer til i 2021 i den
ﬂotte Nivå Bugt.
John Vestergaard er fungerende havnefoged i
den nordsjællandske havn. Han forklarer, at man
er glad for de nye bådebroer.
”De funger bestemt udemærket og ligger som
de skal. Det fornuftige er, at det er ﬂydebroer. Og
vi har ingen problemer haft med dem, de virker
glimrende” siger havnefogeden.
Et særligt system
Claus Andreasen er direktør i NBC Marine. Han
fortæller, at man har et specielt system, som man
har rullet ud i havnen til ﬂydebroerne.
”I Nivå Havn har vi lavet et pæleforankret system med indvendige pileguides,” siger han og
uddyber:
”Hvis man forestiller sig en ﬂydebro, der er forankret med pæle, vil disse pæle typisk være placeret på siden af ﬂydebroerne og monteret med en

pileguide, så broen kan køre op og ned af rørene.
Men i stedet for at have dem på siden af broen,
hvilket optager havneplads, står de nu inde i dækket. Det er et nyudviklet system, så du får siden af
ﬂydebroen fri.”
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Med det nye system er man som bådejer altså
fri for at ligge på en bådplads med et stort generende rør.
Samme aftryk
En anden speciel ting ved de nye ﬂydebroer i Nivå
er, at de efterlader fuldstændig samme aftryk som
de gamle broer. Og man har således kunne genbruge alle de gamle fortøjningspæle uden at ﬂytte
dem.
”Hvis du går ind på Google Earth kan du se, at
alle broerne i Nivå Havn er vinklede, og det var
præcis den udformning, man ønskede i den nye
havn. De nye broer er støbte med præcis samme
vinkler og ligger således fuldstændig ’oven på’ de
gamle,” forklarer Claus Andreasen og tilføjer:
”Det er et komplet anlæg lagt ned som et grid
oven på det gamle.”

Direktøren fremhæver desuden de nye T-bomme, der er monteret på de yderste pladser.
”Normalt bruger man Y-bomme med skråafstivninger, som optager meget plads inde ved broen.
Men sagen er, at i dag vil både motorbåde og sejlbåde gerne bakke ind til broerne. Og med de nye
T-Bomme er det nu muligt for bådejerne at bakke
helt ind til broen - i modsætning til før, da man lå
to meter fra broen pga. Y’et.”

OM NBC MARINE
NBC Marine er producent og importør af en
lang række marineprodukter.
Sortimentet rummer bl.a. betonﬂydebroer,
træﬂydebroer, aluminiums ﬂydebroer, faste
badebroer, faste bådebroer, bådramper,
board walk, bådlifte samt alle former for
udstyr til broer.
Virksomhedens kunder udgøres af en række
aktører - foreninger, havne og kommuner i
Danmark og Skandinavien - samt private.
NBC Marine servicerer sine kunder fra afdelingerne i Helsingør, Ringsted og Middelfart. CG Jensen er en entreprenørvirksomhed, der leverer alle entrepriseformer i hele
landet.
Læs mere på www.nbcmarine.dk

