De composieten hulpbrug

De voordelen van HUGO
• Drastische verlaging van verkeershinder door
de werkzaamheden
• Veilige werksituatie onder de hulpbrug
• Snelle (de)mobilisatie door lichtgewicht
composieten constructie

HUGO (Hulpbrug bij Groot Onderhoud) is de tijdelijke,
lichtgewicht composieten hulpbrug. HUGO bestaat uit
aan- en afrijwiggen, aanbruggen (2x 16m) en een middendeel. Voor bijvoorbeeld het inhijsen van een nieuwe
voegovergang is dit middendeel eenvoudig te verwijderen.
Het materiaal van het brugdek is composiet kunststof
(FiberCore Europe), bestaande uit hard-schuim, glasvezel,
koofstofvezel en hars. De toegepaste Laura stalen singlesided step-barriers zijn conform geldende richtlijnen en
worden gekoppeld aan barriers die het verkeer in- en
uitleiden. Een dilatatie-mogelijkheid is ingebouwd van
circa 10 cm om bewegingen van het kunstwerk waarop de
hulpconstructie geplaatst wordt te kunnen volgen.
De hulpbrug is snel en eenvoudig te (de)mobiliseren.
Over de brug rijdt regulier verkeer (incl. vrachtwagens met
overhang van 3 meter met een bodemvrijheid van 12 cm)
veilig en ongehinderd met een snelheid van 50 km/uur.
Onder de brug kan veilig aan de rijbaan worden gewerkt.
De verkeersbelasting is conform Eurocode norm LM1. Aan
de geldende richtlijnen (o.a. ROK, RO(N)A, CROW en NEN)
wordt voldaan indien van toepassing.

Een greep uit de vele toepassingsmogelijkheden:
•
•
•
•
•

•
•
•

Vervanging en reparaties voegovergangconstructies
(vinger- en lamellenvoegen)
Aanbrengen, herstel of vervanging wegverhardingsconstructie aansluitend aan voegen of andere
onderbrekingen (gietasfalt, beton, composiet)
Aanbrengen, herstel of vervanging van duikers,
waterhuishoudkundig en/of ecologisch
Tijdelijk ecoduct
Aanbrengen, herstel of vervanging van dekken en/
of landhoofden van kunstwerken tot circa 14 meter
lengte. Hiertoe wordt het huidige middendeel
aangepast. Bijvoorbeeld bij oudere viaducten op
smalle autosnelwegen waar geen ruimte is voor een
fasering, zoals de A20 en A44
Reparaties en verstevigingsopgaven HSB-brugdekken
inclusief eventueel staalwerk
Verbindingen voor hulpdiensten tijdens projecten
over het werk heen
Verbindingen voor OV-bussen en langzaam verkeer
over werk heen

Specificaties
Totale lengte incl. aanrijdvoorziening
Totale breedte

ca. 90,0 meter
4,35 meter

Totale rijbaanbreedte (effectief)
Rijstrookbreedte
Lengte middendeel (alternatieven met
langere middendelen zijn mogelijk)
Hoogte rijbaan t.o.v. bestaande weg
Effectieve werkhoogte onder de brug
Barriers gemonteerd op brug
Totaalgewicht brug, barriers en steunpunten
Gewicht middendeel
Gewicht aan- en afrijwiggen,
onderbouwconstructie (staal)

3,45 meter
2,85 meter
9,00 meter (8 meter effectieve
werkruimte)
2,30 meter
2,00 meter
H2-niveau conform NEN-EN 1317
ca. 150 ton
9 ton
60 ton
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