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PROJEKT
Bro nr. 31 Kollekollevej

KUNDE
Furesø Kommune

RÅDGIVER
Broconsult

TID
1. juni - september 2013

TYPE
Hovedentreprise

PROJEKTBESKRIVELSE
Denne entreprise omfattede renovering og hævning af den eksisterende stålbro over Kollekolle 
i Værløse.
Broen og søjler blev demonteret for at få nye pressegitre og blive afrenset og overfladebe
handlet på værksted. Brodækket fik endvidere ny kunststofbelægning . Den nordlige rampe  
fik støbt nye vanger og lavet ny belægning og i den sydlige blev der lavet et helt nyt rampe
forløb. Der blev samtidig lavet nyt dræn og afvandingssystem. De eksisterende fløjvægge og 
lejer blev fjernet og der blev støbt nye.
Da broen bliver flittigt brugt af skolebørn fra de to skoler på hver side af Kollekollevej, etable
rede vi en midlertig bro over Kollekollevej.
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PROJEKT
Bro nr. 27 & 28

KUNDE
Ringsted Kommune

RÅDGIVER
Broconsult

TID
1. april - august 2012

TYPE
Hovedentreprise

PROJEKTBESKRIVELSE
Kentto A/S vandt opgaven med at fjerne de to broer over Sneslev Lilleå og Vendebækken, 
samt at etablere de to nye. De eksisterende granitvægge langs med åen skulle blive stående 
og udvides. Herefter skulle der rammes 16meter lange pæle i, som vi kunne støbe den nye 
hammer på. Da hammeren var færdig, blev der støbt nye brodæk og kantbjælker, membran 
blev udført og der blev afsluttet med nye asfaltbelægninger. 
Omlægning af åløb blev udført med to stk. ø600 rør, og der blev etableret lerdæmninger, 
således at arbejdet kunne udføres uden at genere dyre- og planteliv.
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PROJEKT
Bro nr. 70 Regstrup Å

KUNDE
Holbæk Kommune

RÅDGIVER
Broconsult

TID
1. oktober - december 2011

TYPE
Hovedentreprise

PROJEKTBESKRIVELSE
Renoveringen af broen over Regstrup Å bestod i at etablere en midlertidig bro og interimssti.
Opbrydning og fjernelse af eksisterende belægning, vejkasse og rækværker.
Herefter blev ødelagte dæksten udskiftet med nye, samt granitkiler, hvorefter vi støbte et nyt 
brodæk.
Til sidst blev etableret ny vejkasse, bromembran, nye rækværker og pigstensbelægning, samt 
asfaltbelægninger.
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PROJEKT
Bro nr. 12,13 & 62

KUNDE
Kalundborg Kommune

RÅDGIVER
Broconsult

TID
1. juli - oktober 2011

TYPE
Hovedentreprise

PROJEKTBESKRIVELSE
Kentto A/S vandt licitationen på at udskifte rørføringerne under tre veje i Kalundborg Kom-
mune.
På bro nr. 12 & 13 blev de eksisterende rør fjernet, undergrunden sikret og der blev monteret 
2 stk Perstrup tunneller og afsluttet med nye asfaltbelægninger. På Bro nr. 62 blev det eksiste-
rende rør udskiftet med et stålrør fra ViaCon og efterfølgende blev der udlagt ny asfalt. På alle 
tre steder blev der etableret dæmninger med overpumpning af vandløbene.
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PROJEKT
Bro nr. 1

KUNDE
Roskilde Kommune

RÅDGIVER
Broconsult

TID
1. marts – august  2012

TYPE
Hovedentreprise

PROJEKTBESKRIVELSE
Kentto A/S vandt licitationen på at renovere tunnelen under Østre Ringvej, samt de tre trappe
skakte dertil.
Arbejdet omfattede opbrydning af belægninger ovenpå tunneldækket, samt etablering af ny 
membran og belægninger.
Endvidere blev der lavet nye lofter i tunnelen og alle lodrette sider og rækværker blev sand-
blæst og overfladebehandlet.
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PROJEKT
Bro nr. 4 Gisselfeldt bro v/Skovlyst

KUNDE
Furesø Kommune

RÅDGIVER
Broconsult

TID
September -  november 2011

TYPE
Hovedentreprise

PROJEKTBESKRIVELSE
Arbejdet med at renovere den fredede bro over Gisselfeldt å, bestod i at nedtage, registrere  
og retablere den eksisterende stenkiste og ydervægge, støbning af nyt brodæk, inklusiv  
membraner og belægning, samt nyt rækværk. 
Arbejdet blev udført med største forsigtighed, pga. en fredet flagermusebestand som boede 
i stenkisten, samt ekstra skærpet tilsyn fra Kentto A/S´side for at undgå at mennesker eller 
materialer til byggeprocessen kom i berøring med vandløbet.
Der blev i åen placeret et ø800mm rør, så dyre og planteliv ikke blev generet.


