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Bild 1: 
Visar den del av landfästet där brons 
rörelsefog ska monteras och gjutas fast.  
 
Bild 2:  
visar rörelsefogen innan montage. Det 
finns en rörelsefog i var ända av bron 
där brons körbana ansluter till land-
fästena. Rörelsefogens uppgift är att ta 
upp den längdutvidgning som ytter-
temperaturen ger upphov till i brons 
100 m långa körbana.

Bild 3: 
Tillsammans med Föglö kommun  
bestämdes att brons huvudbalkar i stål 
skulle få samma färg som landskapets 
övriga broar på Föglö. Färgen på bro-
arna är en ljus, gråblå nyans.Bild 1 Bild 2

Bild 3

Nyheter
Innan semesteruppehållet färdigställdes brons samtliga 4 stöd och stålbalkarna som bär upp bro-
banan blev färdigmonterade och ytbehandlade.

Just nu pågår arbetet med att forma bron samtidigt som man parrallet arbetar med armering av 
brobanan. Arbetet med formning av bron och armering kommer att pågå till mitten av september.  
 
Nästa milstolpe i projektet är betonggjutning av brobanan. Hela brobanan kommer att gjutas vid 
ett och samma tillfälle och gjutningen kommer att pågå kontinuerligt cirka ett dygn. Entreprenören 
beräknar att detta kommer att ske någon gång i mitten av september, förutsatt att utformingen av  
bron färdigställts.
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Bild 4 : Visar formning av brobanans konsoldel, där det förbereds plats för gång och cykeltrafikanter. 
Bild 5 : Visar formen mellan bron huvudbalkar av stål.
Bild 6:  Visar förberedande rör genom bron för nät och elkablar.
Bild 7:  Visar Nya Brändöströmsbron från sidan.

Bild 6:  Visar förberedande rör genom bron för nät och elkablar.

Bildkollage från brobygget just nu under sensommaren 2021.

Bild 7:  Visar Nya Brändöströmsbron från sidan.

För mer information läs gärna om projektet på: 
https://www.regeringen.ax/brandostromsbron

 
Löpande information om våra vägprojekt kan 

hittas på: 
https://www.kartor.ax/pages/vagprojekt 

eller 
www.kartor.ax
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