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Förord 

Behovet av mätning och övervakning ökar i takt med ökad ålder hos våra broar. Dessa 
representerar ett stort värde för ett samhälle. Med hjälp av modern mät- och 
övervakningsmetodik kan vi öka vår förståelse för hur broarna egentligen fungera och hur de 
mår. Detta resulterar i bättre förvaltning, förlängd livslängd samt bättre utnyttjande av gjorda 
investeringar.  
 
Denna rapport sammanställer den erfarenheten som finns vid de fyra tekniska högskolorna. 
Rapporten innehåller också en sammanställning över många genomförda och pågående 
mätprojekt på broar. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

De allra flesta infrastrukturkonstruktioner i ett land är redan byggda och representerar ett stort 
värde för ett samhälle. Det är därför av största vikt att detta kapital utnyttjas och förvaltas på 
bästa sätt. En stor del av broarna i Sverige har uppnått en relativt hög ålder och olika nedbryt-
ningsmekanismer pågår som kan förväntas minska broarnas kapacitet. Samtidigt ökar kraven på 
vägnätet såväl i form av ökad trafikmängd som ökade fordonslaster. Broarna är ofta 
gränssättande för vägnätets kapacitet, varför det är viktigt att kunna utnyttja dessa strukturer till 
högre laster och under längre tid. Att därför kunna förlänga livslängden vid bibehållna last- och 
andra funktionskrav eller helst kunna utnyttja broar och andra konstruktioner till högre last-, tids- 
och andra funktionskrav är därför till stor samhällsekonomisk nytta. För detta ändamål finns flera 
olika metoder. En metod är att med hjälp av modern mätteknik, i kombination med analys, utvär-
dera konstruktionernas verkliga verkningssätt och de laster som verkar på dem. Avsikten är 
därmed att på ett kvalificerat sätt kunna bedöma konstruktionernas ”hälsotillstånd” samt kunna 
uppdatera beräkningsmodeller för de aktuella strukturerna. De föreslagna metoderna har en stor 
potential för att kunna ge stora kostnadsbesparingar och ökad tillgänglighet i vägtrafiksystemet. 
Under de senaste åren har flera väg- och järnvägsbroar instrumenterats av KTH och LTU. Båda 
korttids- och långtidsmätningar av statisk och dynamisk respons, till följd av bl.a. trafiklaster och 
vind, har utförts. Beräkningsverktyg för signalanalys har utvecklats samt mätutrustning och 
sensorer har införskaffats. Omfattande litteraturstudier inom forskningsområdet har genomförts 
och flera artiklar, rapporter, doktors- och licentiatavhandlingar har skrivits av personerna i 
gruppen. Vi inom gruppen på KTH/CTH/LTH/LTU anser oss själva vara mycket aktiva i 
internationella sammanhang. Vi deltar aktivt i internationella samarbeten och konferenser och 
försöker hålla oss ajour med forskning som sker internationellt inom detta område. 
 
Rapporten visar att alla de fyra tekniska högskolorna har gedigna kunskaper om broar. CTH 
Betongbyggnad och KTH Brobyggnad har dessutom betydande kunskap inom Finita Element, 
modellering av betong och statisk/dynamisk analys. Kunskap om instrumentering och mätteknik 
finns framför allt på KTH Brobyggnad och LTU Konstruktionsteknik. KTH Brobyggnad har 
dessutom flera forskar/doktorander med spetskompetens inom området signalanalys, B-WIM 
(vägning av fordon i rörelse) samt analys av dynamisk respons och interaktion mellan fordon och 
broar. LTH Konstruktionsteknik har stor erfarenhet av analys av trafiklaster från WIM/B-WIM 
mätningar. Kunskap om temperatur effekter finns på KTH Brobyggnad och LTH 
Konstruktionsteknik. 
 
KTH har ansvarat för samordning, projektledning och sammanställning av rapport, men alla de 
fyra tekniska högskolorna har bidragit med värdefulla avsnitt i rapporten. 

1.1.1 Målsättning 

Projektets syfte är att ta till vara kunskaper från de utvärderingar av mät- och övervaknings-
resultat som hittills utförts och f.n. utförs vid de fyra tekniska högskolorna och i en gemensam 
state-of-the-art rapport presentera resultat samt problem och möjligheter med att använda 
kvalificerade mätsystem i kombination med analyser för att bestämma konstruktioners hälsa och 
potential för uppgradering. Vidare är projektets syfte att presentera förslag till forsknings- och 
utvecklingsprojekt inom detta mycket viktiga och snabbt växande område. 
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1.1.2 Metodik 

Den metod som har använts och som kommer att presenteras i denna rapport utgörs av en 
sammanställning över många genomförda och pågående mätprojekt på broar och andra liknade 
konstruktioner som gjorts eller pågår vid de fyra tekniska högskolorna. Projekten jämförs och 
utvärderas och för- och nackdelar med olika system bedöms och kostnadsaspekter diskuteras i 
rapporten. Eftersom flera mycket långsiktiga projekt pågår, tas dessa projekt med för demon-
stration av metodens möjligheter.  
Några långsiktiga pågående projekt har organiserats så att de kan tjäna som demonstrations-
projekt, vilket betyder att föreliggande arbete inte är en avslutning utan snarare en start på ett 
utvecklingsarbete som förväntas pågå under lång tid, vartefter erfarenheter och kunskaper 
inhämtas från dessa projekt. 
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2 Uppdatering av strukturmodeller baserat på 
mätningar  

2.1 Bakgrund 

När bärförmågan eller responsen för en bro eller betongtunnel skall bedömas används en 
strukturmodell av konstruktionen för att beräkna påkänningarna och deras fördelning i 
konstruktionen. Vanligen används förenklade linjärelastiska balk- eller rammodeller för att 
beräkna snittkrafter som sedan används i lokala (tvärsnitts-) analyser. Det blir dock allt vanligare 
med mer avancerade strukturmodeller baserade på finit elementmetod (FEM), med vilka 
konstruktionens geometri kan modelleras noggrannare. Med en olinjär FE-analys kan även 
materialens olinjära respons medräknas, såsom plasticering av stål och uppsprickning av betong, 
liksom olinjära geometriska effekter, såsom andra ordningens effekter och instabilitetsfenomen 
som buckling.  
 
Det blir också allt vanligare med mätning och övervakning av broar och tunnlar. Här kan vissa 
effekter av responsen mätas och man kan få indikationer på hur hårt ansträngd konstruktionen 
är. Man kan med hjälp av mätningar även bestämma viktiga förutsättningar för 
strukturanalyserna, såsom laster och annan yttre påverkan, den verkliga geometrin, 
materialegenskaper i bron samt få en uppfattning om skador och nedbrytning.   
 
Mätningarna kan dock utnyttjas till fullo först när strukturberäkningar och mätningar används 
tillsammans och integrerat. Med hjälp av mätningar kan strukturmodellen uppdateras så att den 
bättre återspeglar konstruktionens verkliga respons. Genom uppdatering kan även förutsättningar 
för strukturanalysen som inte är direkt mätbara bestämmas så att de bättre överensstämmer med 
verkligheten. Typiska sådana förutsättningar är randvillkor och styvheter i knutpunkter. Det är 
också viktigt att de storheter som mäts, de punkter där mätningarna görs, och de (last-) 
förhållande mätningarna sker under väljs så att de utgör ett så bra underlag för att förbättra 
strukturmodellen som möjligt.  
 
Det är med andra ord viktigt att strukturmodellering respektive mätning och övervakning inte 
behandlas separat. Att direkt från mätresultat bedöma en bros eller tunnels kondition, respons 
och bärförmåga är svårt och ofta omöjligt. Att genomföra analyser och beräkningar med 
bristande kunskap om verklig respons kan leda till stora fel. Genom att däremot kombinera 
noggranna strukturmodeller med mätningar är det möjligt att göra betydligt säkrare bedömningar 
av bärförmåga och respons. En uppdaterad strukturmodell kan också tjäna som grund för 
förvaltning av konstruktionen och för framtida bärighetsbedömningar. 
 
Man måste samtidigt ha begränsningarna med uppdatering av strukturmodeller klart för sig. 
Eftersom vi normalt endast kan genomföra mätningar av strukturegenskaper hos broar och 
tunnlar för brukslaster kan vi naturligtvis endast uppdatera strukturmodellerna för sådana 
förhållanden. När vi använder modellerna för att förutsäga bärförmåga och respons för 
belastning upp till brottgränstillstånd tillkommer osäkerheter kopplade till den olinjära responsen. 
En uppdaterad modell är dock en betydligt bättre grund för utvärdering av bärförmågan, även 
om den behöver förbättras för att återspegla responsen ända upp till brott. 
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2.2 Pågående forskning och erfarenheter 

Det pågår en hel del forskning inom området för parameterbestämning utgående från 
mätresultat. Internationellt kallas området Parameter Identification eller Parameter Estimation. För 
vissa tillämpningar, såsom bestämning av materialegenskaper som inte är direkt mätbara utgående 
från provningar, ligger forskningen långt framme och metoder finns tillgängliga se t.ex. [Löfgren, 
2005] eller [Johansson, 2005]. När det gäller uppdatering av strukturmodeller baserat på 
mätningar benämns området internationellt ofta Structural Identification eller Structural Parameter 
Identification. En metodik för uppdatering av strukturmodeller presenteras i FIB (2003). 
Tillämpning på broar beskrivs av t.ex. [Aktan et al., 1997, 1998], och [Catbas and Aktan, 2002]. 
Uppdatering av strukturmodeller från statiska mätningar beskrivs av t.ex. [Sanayei och Saletnik, 
1996] och [Sanayei et al., 1997], och från dynamiska mätningar av t.ex. [Sanayei et al., 1999] och 
[Mottershead and Friswell, 1993]. [Wang et al., 2005] ger en översikt av modelluppdatering och 
utvärdering av broar baserade på såväl dynamiska som statiska mätningar. I Sverige pågår ett 
forskningsprojekt om uppdatering av FE-modeller av broar baserat på fältmätningar, med 
tillämpning på Nya Svinesundsbron, [Plos, 2006, 2007]. 
 
Structural Parameter Identification kan definieras som processen att få en teoretisk modell av en 
konstruktion att överensstämma med mätresultat från konstruktionen genom att använda 
optimeringsmetoder [Sanayei et al., 1999]. Att uppdatera en strukturmodell av en bro eller 
betongtunnel innebär dock mer än att lösa ett optimeringsproblem. En så pass komplicerad 
konstruktion har som regel många fler modellparametrar som kan variera än mätresultat att 
matcha dessa med. Det innebär att det finns många sätt som parametrarna kan varieras på för att 
få modellens respons att överensstämma med mätresultaten. Uppdateringen måste också basera 
sig på kännedom om känsligheter och osäkerheter i modellens parametrar och mätvärdena. Det 
krävs god kunskap om broars respektive betongtunnlars funktion och respons, liksom om 
mätning och modelleringsteknik för att hantera detta. 
 
Vid uppdatering av en modell av en bro eller betongtunnel är det viktigt att skaffa sig så god 
uppfattning som möjligt om vilka modellparametrar som är osäkra, den möjliga spridningen hos 
dessa och vilket inflytande på strukturens respons parametrarna har. Parametrar som kan 
bestämmas genom lokal provning eller mätning skall bestämmas först, såsom t.ex. 
materialparametrar och geometriska förutsättningar. Parametrar som är svåra att bestämma 
genom direkt provning, såsom t.ex. styvheter hos randvillkor och knutpunkter eller effekter av 
nedbrytning och skador, bestäms slutligen med hjälp av mätning av hela konstruktionens 
respons. Det är därvid viktigt att fältprovningen utformas så att den utgör bästa möjliga grund för 
uppdatering av modellen. 

2.3 Metodik för uppdatering av modeller av broar 

Baserat på litteraturstudier och det pågående forskningsprojektet vid Chalmers ges nedan ett 
förlag till metodik för uppdatering av strukturmodeller av broar [Plos, 2007]. Metodiken kan även 
antas vara tillämpbar på betongtunnlar: 
 

1. Bestäm syftet med strukturmodellen. Vilken sorts respons skall fångas? Vilka resultat 
skall analyserna ge? Vilken detaljnivå behöver modellen ha? 

2. Definiera en initiell strukturmodell som svarar mot syftet.  

3. Identifiera och värdera osäkerheterna i modellen och de laster som verkar på den. 
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4. Bestäm inverkan av de osäkra parametrarnas möjliga variation genom 
känslighetsanalyser. 

5. Kritiska parametrar definieras. Vilka som är kritiska beror på parametrarnas osäkerhet 
och inverkan av deras möjliga variation på de sökta analysresultaten 

6. Om möjligt bestäms värdet på kritiska parametrar genom inmätning av geometri, 
lokala provtagningar eller icke-förstörande provning. Detta är som regel fallet med 
materialparametrar och brons geometri. Om inte värdet kan bestämmas tillräckligt 
noggrant kan kanske osäkerheten minskas.  

7. Förbättra den initiella strukturmodellen med denna information. 

8. Utformning av fältförsök och mätningar för att kunna bestämma kvarstående kritiska 
parametrar. Detta omfattar val av statisk eller dynamisk provning, av storheter som skall 
mätas, av lämpliga givare och mätsystem samt av placering av givare. Valet skall göras så 
att variationer hos modellernas kritiska parametrar ger tydliga utslag i mätdata. 

9. Val av belastning. Lastnivåer och lastfördelningar väljs så att tydliga variationer i 
mätdata erhålls. För dynamiska mätningar måste typ av excitering väljas. 

10. Fältförsök och mätningar genomförs. 

11. Osäkerheter och fel i mätningarna identifieras. Mätdata korrigeras med hänsyn till 
identifierade fel och korrigerad mätdata graderas med hänsyn till osäkerheterna. 

12. Metoder för Structural Parameter Identification används för att optimera de kritiska 
parametrarna med hänsyn till deras osäkerheter och deras inverkan på uppmätta 
variablerna. Syftet med optimeringen är att få strukturmodellen att, så nära som möjligt, 
ge samma respons som vid fältförsöket, för de uppmätta parametrarna och aktuella 
belastningssituationerna. 

13. Slutligen uppdateras strukturmodellen varefter den lämpligen kontrolleras med hjälp av 
en uppsättning mätdata som inte använts vid uppdateringen. 

 

Den uppdaterade modellen fungerar därefter som bästa möjliga representation av konstruktionen 
för de syfte som den tagits fram för. Eftersom bron endast kan provas under bruksbelastning 
representerar modellen bron endast under dessa förhållanden. För utvärdering av bärförmåga och 
respons för högre laster utgör modellen dock den bästa möjliga utgångspunkten för fortsatt 
utvärdering. Försök på prover från bron kan användas för att utvärdera erforderliga olinjära 
egenskaper hos konstruktionsmaterial liksom för samverkan dem emellan. Olinjära detaljanalyser 
av kritiska områden, eller t.o.m. modellförsök, kan ge förbättrad information om den olinjära 
responsen hos t.ex. randvillkor och knutpunkter. 

2.4 Exempel på tillämpningar 

Det finns ett antal exempel på fall där FE-analyser använts i kombination med fältförsök och 
mätningar för att göra utvärderingar av broar, och där också strukturmodellerna uppdaterats med 
hjälp av mätningarna. I två fall har plattbroar av en typ som är vanlig i USA studerats, [Huria et 
al., 1993, 1994] och [Raghavendrachar och Aktan, 1992], respektive [Shahrooz et al., 1994] och 
[Ho och Shahrooz, 1998]. Den andra av dessa broar belastades också till brott. Bland annat 
visade dessa fall att variationer inom osäkerheten hos randvillkoren kan ha ett mycket stort 
inflytande på resultatet, och innebar i dessa fall en dubblering (eller halvering) av bärförmågan. 
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Båda broarna uppvisade en stor bärighetsreserv jämfört med initiella konventionella 
bärighetsberäkningar. 
 
Den ovan skisserade utvärderingsmetodiken har helt eller delvis använts på ett antal broar, t.ex. 
för förenklade broexempel [Sanayei et al., 1999], för samverkansbroar av stål och betong [Aktan et 
al., 1997, 1998] och [Wang et al., 2005], och för en fackverksbro av stål [Catbas och Aktan, 2002]. 
Dynamiska mätningar har använts för uppdatering av strukturmodeller för t.ex. en hängbro 
[Chen et al., 2004] och en motorvägsbro [Teughels och De Roeck, 2003, 2004].  
 
I Sverige finns erfarenhet inom området från utvärderingen av Forsmobron [Enevoldsen et al., 
2002], se även appendix A. Forsmobron är en nitad stålfackverksbro med ett huvudspann på 104 
m, se Figur 2.1 och 2.2. För denna bro genomfördes en uppdatering av den initiella FE-modellen 
med hjälp av mätningar på bron. Uppdateringen syftade i första hand till att bestämma den 
globala fördelningen av krafter i fackverket, liksom fördelningen av krafter mellan fackverket och 
de lång- och tvärbalkar som bär järnvägsspåret. Osäkerheter i modellen identifierades och 
känslighetsanalyser gjordes för att bestämma inverkan på responsen hos de osäkra parametrarna. 
Exempel på kritiska parametrar var styvheten i knutpunkterna mellan huvudfackverk och 
tvärbalkar och mellan lång- och tvärbalkar, samt vid de tänkta blindstängarna. Andra kritiska 
parametrar var tvärbalkarnas styvhet vid böjning i tvärled.  
 
Vid fältförsöket valdes att mäta töjningar under passage av ordinarie tunga godståg, för vilka 
samtliga axlar vägdes in. Baserat på känslighetsanalyserna för de kritiska parametrarna valdes var 
givare skulle placeras. Materialprov hade redan tidigare gjorts på provkroppar tagna från bron. 
Med hjälp av mätresultaten uppdaterades sedan strukturmodellen. Någon optimeringsrutin 
användes inte för detta, utan man använde istället en iterativ process. Baserat på den erhållna 
förståelsen för konstruktionens verkningssätt och de känslighetsanalyser som gjorts justerades de 
kritiska parametrarna en i taget för att få en förbättrad modell. Detta upprepades till dess att man 
erhållit en ”så bra modell som möjligt”. Den avgörande principen under uppdateringen var att 
alla förändringar i modellen måste vara förankrade i förståelse av det mekaniska verkningssättet 
hos den studerade konstruktionsdelen. Med hjälp av såväl mätningar som FE-analyser bestämdes 
även en objektspecifik dynamisk förstoringsfaktor, som med hänsyn till möjliga tåghastigheter i 
broläget blev betydligt mindre än enligt bärighetsbestämmelserna.  
 
 

 
Figur 2.1: Vy och plan över Forsmobron (från ritning, Banverket). 
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Figur 2.2: Forsmobron. 

En bärighetsutvärdering med avseende på bärförmåga i brottgränstillstånd och med hänsyn till 
utmattning genomfördes sedan med den verifierade modellen. Denna visade på otillräcklig 
bärförmåga för de önskade tåglasterna för lång- och tvärbalkar. Dessa byttes därför ut, medan 
brons huvudbärverk befanns ha god kapacitet och kunde fortsätta användas.  
 
I det pågående forskningsprojektet vid Chalmers inom området tillämpas den beskrivna 
metodiken för uppdatering av en strukturmodell för Nya Svinesundsbron [Plos, 2006]. Bron är 
en bågbro med en ensam betongbåge som, tillsammans med pelare för sidospannen, bär två 
lådformade stålfarbanor över Idefjorden på gränsen mellan Sverige och Norge, se Figur 2.3 och 
appendix A. I samband med byggandet av bron har ett omfattande mätprogram genomförts 
[James och Karoumi, 2003]. En FE-modell av bron har också tagits fram [Plos och Movaffaghi, 
2004] och analyser av såväl utbyggnad som provbelastning har genomförts. I det pågående 
forskningsprojektet har en litteraturstudie genomförts [Plos, 2007] och i det kommande arbetet 
skall strukturmodellen uppdateras med hjälp av de genomförda mätningarna. 
 

 
Figur 2.3: Vy från öster på Nya Svinesundsbron [Vägverket, 2005]. 



Kapitel 2. Uppdatering av strukturmodeller baserat på mätningar 

 8

 



3.1. Generellt 

 9 

3 Mätmetoder och verktyg 

3.1 Generellt 

En stor del av broarna i Sverige har uppnått en relativt hög ålder och olika nedbrytnings-
mekanismer pågår som kan förväntas minska broarnas kapacitet. Samtidigt ökar kraven på 
vägnätet såväl i form av ökad trafikmängd som ökade fordonslaster. Broarna är ofta 
gränssättande för vägnätets kapacitet, varför det är viktigt att kunna utnyttja dessa strukturer till 
högre laster och under längre tid. Ett sätt att kunna åstadkomma detta är att i fält mäta broarnas 
egenskaper och genom kombination av modern analysmetodik fastställa strukturernas svagheter 
och möjligheter. Med hjälp av modern mät- och övervakningsmetodik kan vi öka vår förståelse 
för hur våra broar egentligen fungera och hur de mår. Mätning används bland annat för att: 

• Utvärdera och förstå broarnas verkningssätt. 
• Utvärdera brons dynamiska egenskaper (frekvens, dämpning och svängningsmoder). 
• Verifiera och uppdatera beräkningsmetoder och beräkningsmodeller. 
• Verifiera använda beräkningsparametrar (t.ex. styvhet och dämpning). 
• Samla information om laster, lasteffekter (dynamiskförstoringsfaktor) och lastfördelning. 
• Uppgradering av befintliga broar till högre axellaster och/eller högre fart. 
• Få ett slags fotavtryck av den oskadade bron (ger möjlighet till skadedetektering). 

 
Man skiljer mellan mätning och övervakning. Mätning (eng. testing) förknippas med en viss punkt i 
tiden. En diskrete observation av brons tillstånd. Medan övervakning (eng. monitoring) förknippas 
med en kontinuerlig långtidsmätning av brons respons med hjälp av permanent installerade givare 
(kallas också för sensorer eller mätare)  i eller på bron. 
 
Beroende på hur ofta mätsystemet avläser givarna, talar man om statiska eller dynamiska 
mätningar. För dynamiska mätningar handlar det om flera hundra eller ännu fler avläsningar per 
sekund (kallas också för samplingshastighet eller skanningsfrekvens och anges i Hz). 
 
Mätning har i sig inget värdet utan verifikation, dvs. jämföra resultat med kända beräknade 
värden eller antagna vid beräkning, och dokumentation. Det är viktigt att i ett tidigt skede 
definiera hur resultat ska presenteras, vem vill ha dem och varför. Mätprocessen bör omfatta 
följande steg: 

1. Klargör målsättningen med mätning. 
2. Gå igenom befintlig information (handlingar) och besök platsen. 
3. Gör en preliminär analys (beräkna alltid först och mät sen). 
4. Designa/planera mätningen och specificera instrumentkrav (mätområde, noggrannhet 

mm.). 
5. Installera instrument och notera verklig position. 
6. Samla in mätdata (om möjligt mät/notera även laster via t.ex. kalibrering). 
7. Jämför med beräkning → uppdatera beräkningsmodell. 
8. Använd de uppdaterade modellerna för att förutsäga bron livslängd eller respons till t.ex. 

högre axellaster och/eller hastigheter, olika förstärkningsmetoder mm. 
9. Jämför med krav och dokumentera. 
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Några viktiga rekommendationer 

1. Analys, presentation och dokumentation måste göras kontinuerligt och inte bara lagra 
data för framtida forskningsprojekt. Börja med analys och dokumentation av resultaten så 
fort som möjligt. 

2. Planera tidigt för  
a. hur systemet ska underhållas 
b. hur systemet ska skyddas från sabotage, fukt och kyla, råttor mm. 
c. elanslutning utan avbrott och störningar från trafik, byggarbetsplats mm. 
d. hur mätdata ska överföras, lagras och förvaltas 
e. fördelning av arbete och ansvar i mätprojektet mellan beställare och mätföretag 

(t.ex. vem ska ansvarar för lagring av data, dokumentation, elförsörjning, fatta 
beslut om larm och larmnivåer mm). 

3. Vid dynamisk mätning produceras stora datamängder. Data bör analyseras på plats i 
realtid och endast viktigt information sparas och överförs till kontoret. 

4. Filtrering av data behövs ofta för att ta bort störning från omgivningen. 
5. Temperatureffekter är oftast större än t.ex. effekter från trafiklaster  Temperatur ska 

alltid mätas och dess effekten ska antingen beakta eller tas bort. 
6. Använd inte högre samplingsfrekvens än nödvändigt (valet baseras på typ av mätning 

statisk eller dynamisk. För dynamisk mätning görs valet baserat på frekvenser hos 
strukturen som är av intresse). 

7. Om möjligt dubblera givare på viktiga positioner. Bra för verifiering samt i fall en givare 
slutar fungera. 

 
Se även kapitel 5.4 och kapitel 5.5. 

3.1.1 Övervakning av konstruktioners hälsa 

Övervakning av konstruktioners hälsa (eng. Structural Health Monitoring, SHM) är ett verktyg för 
ingenjörer att kontrollera, verifiera och informera om strukturens tillstånd eller ändring i 
tillståndet för att kunna få information som kan underlätta beslutfattandet. SHM var definierad av 
[Aktan et al., 2000] som följande: 

“ the measurement of the operating and loading environment and the critical responses of a structure to track 
and evaluate the symptoms of operational incidents, anomalies, and/or deterioration or damage indicators 
that may affect operation, serviceability, or safety reliability”. 

Aktan et al. (2001) har också publicerade följande rapport: “Development of a Model health Monitoring 
Guide for major Bridges”, som är en mycket omfattande introduktion till SHM och relaterade objekt. 
Flera internationella organisationer har publicerad rapport kring SHM. God översikt kan fås i 
ISIS, Canada Research Networks design manual: ”Guidelines for Structural health Monitoring” [ISIS 
Canada, 2001].  Sustainable Bridges har också publicerad en teknisk rapport kallad: ”Evaluation of 
Monitoring Instrumentation and Techniques” [EMPA et al., 2004]. 
 
”The International Society for Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure” 
(ISHMII) initierades 2003 som en icke vinstdrivande organisation. Syftet är att öka allmän 
kännedom och informations utbyte mellan deltagande institutionerna samt öka förståelse for 
SHM discipliner och verktyg för slutanvändarna (se www.ishmii.org). Första konferensen: ”The 
1st International Conference on Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure” 
organiserades i Tokyo, Japan i november, 2003 och den andra konferensen: ”The 2nd 
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International Conference on Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure” 
anordnades i Shenzhen, P.R. of China i november, 2005. 

3.1.2 Instrumentering 

För att genom fältmätning kunna kartlägga belastningar, respons eller tillstånd, måste broarna 
självklart instrumenteras. Instrumentering måste ha en klar definierad målsättning och en klar 
formulerad problemställning som man önskar svar på. 
 
Brokonstruktören måste vara med i diskussionen för att: 

•  Definiera utsatta konstruktionselement. 
•  Definiera kritiska steg under byggskedet (för ny bro) . 
•  Uppskatta mätområdet för varje givare så rätt givare kan beställas. 
•  Ta fram förväntade värden för jämförelser & verifiering. 

3.1.3 Givare och mätsystem 

Ett enkelt mätsystem består av givare (också kallade sensorer eller mätare), förstärkare (för 
signalbehandling/signalkonditionering), dator (för bl.a. insamling/lagring av data) samt en 
kommunikationsenhet. Det är viktigt att verifiera mätsystemet funktion genom t.ex. prov-
belastning eller jämförelse med en FEM beräkning. 
 
Tabell 3.1: Typiska givare som används för broinstrumentering (modifierad från Sustainable 
Bridges D5.1, www.sustainablebridges.net). 

Electrical resistance strain gauges on the rail
From strain sensors on the bridge structure
Optical / Laser

Train speed

Electrical resistance thermometers
Thermocouples
Thermistors

Temperature

Load cell
Electrical resistance strain gauges
B-WIM

Force

Electrical resistance strain gauges
Vibrating wire sensors
Bragg grating fibre optics
Long gauge fibre optics (Interferometry)

Strain

Piezoelectric accelerometer (not sensitive to electromagnetic fields)
Capacitive accelerometer
Force balanced accelerometer
Microelectromechanical systems (MEMS)

Acceleration

Linear variable differential transformer (LVDT, inductive sensor) 
Long gauge fibre optics (interferometry)
Accelerometers and numerical time-integration (transient signals)
Optical / Laser

Displacement 

SensorPhysical quantity 

Electrical resistance strain gauges on the rail
From strain sensors on the bridge structure
Optical / Laser

Train speed

Electrical resistance thermometers
Thermocouples
Thermistors

Temperature

Load cell
Electrical resistance strain gauges
B-WIM

Force

Electrical resistance strain gauges
Vibrating wire sensors
Bragg grating fibre optics
Long gauge fibre optics (Interferometry)

Strain

Piezoelectric accelerometer (not sensitive to electromagnetic fields)
Capacitive accelerometer
Force balanced accelerometer
Microelectromechanical systems (MEMS)

Acceleration

Linear variable differential transformer (LVDT, inductive sensor) 
Long gauge fibre optics (interferometry)
Accelerometers and numerical time-integration (transient signals)
Optical / Laser

Displacement 

SensorPhysical quantity 
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Marknaden har en ofantlig mängd av elektriska, akustiska, optiska, geodetiska etc. sensorer som 
mäter töjning, vindhastighet, temperatur, förskjutning, vinkeländring, nedböjning, kraft, 
acceleration etc. Med konventionella sensorer kan man mäta de flesta viktiga parametrarna och 
mätpersonal har lång erfarenhet av dessa sensorer ute i fält. Utveckling av moderna sensorer så 
som fiberoptiska, laserbaserade instrument etc. tillsammans med utveckling av avancerad 
datahantering, signal- och datakommunikation har bidragit till utveckling i moderna mätmetoder. 
En bra överblick över sensor teknologier ges i [EMPA et al., 2004], [Enckell,2006] och [Hejll & 
Täljsten, 2005]. 
 
En ny instrumenteringsmetod för detektering av sprickor med elektriskledande färg har testats i 
laboratoriet på KTH/Brobyggnad samt på båda Essingebron och nya Svinesundsbron med 
mycket gott resultat. Det är en enkel metod där färgen appliceras med en pensel på betongen och 
änderna ansluts till ett enkelt mätsystem. Resistansen mäts och när en spricka uppträder går 
resistansen mot oändlighet. Tester från laboratoriet och Essingebron redovisas i  examensarbetet 
[Hansson A., 2007].  
 
Övervakning av geometri kan göras med totalstationer, laserbaserade instrument, GPS, photo-
grammetry etc. Totalstationer är nog den mest använda i Sverige men även de nya teknikerna 
börjar användas i mindre skalor. Lasertekniken koordinatsätter alla inmätta punkter i x-, y- och z-
led. Dessa kan sedan transformeras till önskat koordinatsystem via referenspunkter som är 
koordinatsatta. Om den tre dimensionella (3D) laserskannern och dess användning kan man läsa i 
Feng, (2001).  
 
Tunnlarna har mer gedigen historia inom mätning eftersom det finns ofta mer osäkra parametrar 
inblandade och ingenjörerna vill verifiera dessa. Extensometrar och triangulering är metoder som 
använts flitigt men ersätts nu mer av moderna instrument så som laser- och fiberoptiskagivare 
(t.ex. Götatunneln under konstruktion). 
 
MEMS (Microelectromechanical Systems) är teknik baserad på mycket små element som 
kombinerar elektriska och mekaniska komponenter. MEMS-baserade accelerometrar används 
t.ex. i den Nya Årstabron [Wiberg, 2006]. 
 
De vanligast använda mätsystemen på KTH och LTU är av typen HBM (se www.hbm.com) och 
visas i Figur 3.1 nedan. 
 

  
Figur 3.1: Typisk mätsystem: HBM MGCplus (vänstra bild) och HMB Spider8 (högra bild). 
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3.1.4 Dataöverföring 

Stora datamängder produceras normalt från en kontinuerlig mätning, speciellt för dynamiska 
mätningar. Exempelvis kan nämnas att för övervakning av nya Svinesundsbron, där systemet 
avläser 72 sensorer med en samplingsfrekvens på 50 Hz (dvs. 50 avläsningar/s), produceras drygt 
10 MB per 10 minuter vilket ger mer än 500 GB per år. För järnvägsbron över söderström i 
Stockholm är samplingsfrekvensen 400 Hz. Mätsystemet där samlar data på töjningar och 
accelerationer med hjälp av 61 sensorer och producerar 118 MB per 10 minuter (dvs. 17 GB/dag 
eller 6.2 TB/år).  Det är därför viktigt att planera dataöverföring, datahantering och datalagring 
noga. En hel del analyser kan utföras automatiskt i realtid på plats så att ointressanta mätningar 
kan kasseras istället för att sparas och överföras till kontoret. Beroende på datamängd, kort- eller 
långtidsmätning och geografiskt läge, kan dataöverföring ske med hjälp av: 
 

• Manuell hämtning 
• Via telefonlinjen 

telefonmodem (t.ex. Högakustenbron) 
ADSL-modem (t.ex. nya Svinesundsbron, Slussen) 

• Internetkabel (t.ex. nya Årstabron) 
• Trådlös kommunikation 

 GSM (t.ex. Tvärbanebroarna & Essingebron) 
 GSM-R/MobiSIR - järnvägens mobilnät (t.ex. Skidträskån) 
 Blåtand (t.ex. Essingebron, melllan olika system/givare på plats) 

Radiolänk & WLAN (t.ex. nya Svinesundsbron, mellan olika system och givare på 
plats innan hela bron vara färdig). 

3.1.5 Program och verktyg 

Typiska program som används på KTH och LTU för analys av mätdata: 

• Catman, för insamling av mätdata samt för enkel signalanalys (www.hbm.com). 
• SOFO-SDB, för insamling av mätdata från fiberoptiska SOFO-sensorer 

(www.smartec.ch/SOFO.htm). 
• BRAVE, ett Catman-baserat program som har utvecklats av KTH/Brobyggnad för 

insamling och strukturering av mätdata samt för larm (se Figur 3.2). 
• Matlab signal toolbox, för databearbetning/databehandling, beräkning och presentation 

(www.mathworks.com). 
• ARTeMIS, för utvärdering av frekvenser, dämpning och vibrationsmoder från en 

dynamisk mätning (www.svibs.com). 
• MACEC, en Matlab toolbox för utvärdering av frekvenser, dämpning och 

vibrationsmoder från en dynamisk mätning (www.kuleuven.be/bwm/macec). 
• Twim och kthWIM, en Matlab toolbox som har utvecklats av KTH/Brobyggnad för 

utvärdering av fordonens axellaster, axelavstånd och hastigheter. 
• SidoPos, ett Matlab program som har utvecklats av KTH/Brobyggnad för mätning av 

fordonens bredd och sidopositioner på vägar och broar. 
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Figur 3.2: BRAVE: ett mätprogram som har utvecklats av KTH för insamling, bearbetning 

och strukturerad lagring av data till bl.a. Höga Kusten-bron. 

3.2 Mätning av trafiklaster 

3.2.1 Bakgrund 

Tunga fordons axellaster orsakar stora skador på infrastruturskonstruktioner. Det är känt att 
nedbrytningshastigheten, särskilt för vägbanor, är relaterad till fordonslasten upphöjt till fyra. Det 
är därför av stor betydelse att samla information om fordonens storlek, variation och 
sidoplacering för att bättre kunna ekonomiskt dimensionera och optimera våra bro- och 
vägkonstruktioner samt också för att bättre kunna planera underhållsoperationer. Flera 
undersökningar visar att stora besparingar göras om tunga fordons axellaster hålls inom tillåtna 
gränser. Förutom att överlastade fordon drabbar samhället i form av ökande kostnader för väg- 
och brounderhåll, de är också direkt trafikfarliga eftersom de får helt andra köregenskaper och 
rejält förlängda bromsträckor. I Sverige vägs tunga fordon idag med hjälp av: 
 

Vägfordon 
1. polisens portabla vågar, 
2. fasta vågstationer vid sidan av vägen, 
3. fasta vågstationer (WIM instrumenterade vägar), 
4. instrumenterade broar (B-WIM, portabla system). 
 
Järnvägsfordon 
1. fasta vågstationer (WIM instrumenterade räls),  
2. instrumenterade broar (B-WIM, portabla system). 

 
För en utförlig beskrivning av dessa metoder hänvisas till licentiatavhandlingarna [Quilligan, 
2003] och [Liljencrantz, 2007].  
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För vägtrafik är den första och andra metoden mycket kostsamma och tidskrävande då man är 
tvungen att stoppa lastbilarna. De fasta vågstationerna (metod 2 och 3) har dessutom visat sig 
vara ineffektiv då förarna försöker undviker dessa vägsträckor genom att köra alternativa vägar. 
Den sista metoden är den som idag är mest lovande. Metoden kan dels ge information om en 
stor mängd fordons axellaster med stor noggrannhet och utan att stoppa fordonen samt dels 
eftersom förarna har svårare att undvika dessa mätplatser då det är från vägen omöjligt att se om 
en viss bro är instrumenterad. Nästa avsnitt beskriver metoden för mätning av trafiklaster m.h.a. 
B-WIM. 

3.2.2 Mätning med B-WIM 

I Europa har det satsats väsentligt på forskning rörande WIM tekniken d.v.s. vägning av fordon i 
rörelse (eng. Weigh-In-Motion). WIM system har utvecklats de senaste tjugo åren. Det senaste 
framsteget inom WIM tekniken är utveckling av så kallade Bridge Weigh-In-Motion system (B-
WIM). B-WIM system omvandlar en bro till en osynlig våg som väger passerande fordon. I 
Sverige finns dels ett kommersiellt B-WIM system med namnet SiWIM som används av 
Vägverket och dels två B-WIM system (ett för vägtrafik och ett för järnvägstrafik) som har 
utvecklats av avdelningen för Brobyggnad vid KTH. 
 
Avdelningen för Brobyggnad har sedan år 2000 arbetat intensivt med B-WIM tekniken. Den 
huvudsakliga målsättningen för detta arbete är att utveckla världens noggrannaste WIM system 
genom att kombinera den existerande kunskapen om broar och B-WIM system med kunskapen 
om modern mätteknik och signalanalys. Under åren har B-WIM algoritmer för vägning av båda 
vägtrafik och järnvägstrafik utvecklats, se t.ex. [Quilligan, 2003] och [Liljencrantz, 2007]. Snabba 
kalibreringsmetoder har utvecklats. För järnvägstrafik har automatiska algoritmer för 
tågidentifiering och kalibrering implementerats. Noggrannheten i de nya B-WIM systemen för 
vägtrafik har kunnat ökas markant de sista åren eftersom KTHs nya algoritmer klarar dels att 
hantera situationer med flera fordon samtidigt på bron och dels kan den beakta var på vägen i 
sidled fordonen kör. 
 
Instrumenteringen av en bro för B-WIM är relativt enkelt. Generellt kan sägas att ett antal 
trådtöjningsmätare (oftast krävs minst tre så kallade B-WIM töjningsmätare, se Figur 3.3) 
monteras fast på brons undersida för att mäta töjning längs bron.  Positionen bör väljas så störst 
signal (störst töjning) erhålls. Systemet kalibreras genom att låta fordon med kända axellaster, 
axelavstånd och hastigheter passera över bron. Genom kalibrering kan brons verklig influenslinje 
beräknas (se kapitel 4.1.1). 
 
Efter kalibrering av ett B-WIM system kan axellaster för godtyckligt passerande fordon beräknas. 
Det krävs dock information om fordonens hastighet, antal axlar, axelavstånd. Dessa kan antigen 
fås genom att placera två pneumatiska slagar på farbanan (se kapitel 3.3) eller minst en B-WIM 
töjningsmätare på ett visst avstånd (i brons längsled) från de andra. Algoritmer för noggrann 
beräkning av fordonens hastighet och brons influenslinje från mätningar finns beskrivna i 
[Liljencrantz, 2007] och [Quilligan, 2003]. 
 
Brister/nackdelar med B-WIM system: 

1. Metoden förutsätter att fordonen passerar med konstant hastighet. 
2. Svårt att bestämma axellaster från nära placerade axlar i en boggi och speciellt svårt blir 

det för broar med stor överfyllning. 
3. Tillgängliga kommersiella system klarar inte att analysera fall med flera fordon samtidigt 

på bron. 
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För val av bro för en B-WIM mätning ska följande beaktas: 
1. Fordonen ska ha en konstant fart på bron så bron ska därför inte ligga nära korsning, 

trafikljus eller där köar kan bildas.  
2. Inga kraftiga lutningar och skevhet på bron. Helst ska bron ligga i en raksträcka.  
3. Inga stora ojämnheter.  
4. Helst en plattrambro över GC-väg då dessa är lättast att instrumentera och ger noggranna  

resultat.  
5. Bron ska helst ha ett spann och med spännvidd under 10-12 m. Detta för att kunna 

urskilja de enskilda axlarna samt för att undvika fall med flera bilar på bron.  
6. Ej tjock platta (överfyllning).  
7. Bra om trafiken är separerad i två broar, dvs. en bro per körrikning. 
8. Tillgång till el. 

 
Idealbron är med andra ord en plattrambro över GC-väg, spännvidd<10 m, trafikeras av fordon 
vilka kör med konstant hastighet på ca. 70-110 km/h och i endast en riktning. 
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Instrumenterad bro
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Redrawn from WAVE final report  
Figur 3.3: B-WIM töjningsmätare från KTH monterad på farbanans undersida (översta 

bilden). Ett B-WIM system med axeldetektorer på vägen (nedersta bilden). 
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3.3 Mätning av fordonens sidoposition 

Information om var i sidled fordonen kör på bron är av stort intresse för normförfattarna och 
brokonstruktörer. Speciellt intressant är det i samband med en förfinad sannolikhetsbaserad 
klassningsberäkningen av en befintlig bro. Mätta sidopositioner och axellaster (se kapitel 3.2) 
möjliggör en verkligare definition av trafiklastens storlek och läge jämfört med trafiklast-
modellerna i bronormen. För befintliga broar kan sådan information som gäller för en specifik 
plats leda till en noggrannare och med ekonomisk kontroll av brons kapacitet. Se även kapitel 
6.5.2. 
 
Metoden för sidopositionsmätning som beskriv här är utvecklat av Prof. Raid karoumi på KTH 
och använder sig av tre pneumatiska gummislangar vilka placeras på vägen (metoden är 
implementerats i programmet SidoPos). Fordonsklassificering med 2st gummislangar är en 
gammal metod; vanligtvis placeras två slangar på vägen för att mäta fordonens hastighet, antal 
axlar och axelavstånd. Tack vare datorns utveckling och utveckling inom signalbehandling har 
metoden kunnat utvecklas för att nu även mäta fordonens sidoposition på vägen. Detta görs 
genom att man, förutom de två slangarna A och B som behövs för fordonsdetektering och för 
beräkning av hastighet, även lägger en tredje slang C diagonalt över vägen (se Figur 3.4) 
 
När en bil passerar genereras luftpulser för varje axel. Varje luftpuls omvandlas till en elektrisk 
puls som tidsätts i millisekunder. Med hjälp av dessa tidsatta pulser, instrumenterad vägbredden 
och avstånd mellan slangarna kan man sedan räkna ut var i sidled fordonen befinner sig. 
 

 
Figur 3.4: Instrumentering av vägen över plattrambron vid Östermalm-IP i Stockholm med 

tre gummislangar för mätning av fordonen sidopositioner. 

Slang A och B i Figur 3.4 och Figur 3.5 används för den vanliga fordonsklassificering. Sedan i 
kombination med signalen från slang C kan sidopositionen bestämmas. Problemet är att 
slangarna kan träffas av flera fordon samtidigt så att algoritmen måste först avgöra vilka signaler 
(luftpulser) kommer från vilka fordon. Algoritmen i programmet SidoPos som gör detta kan 
enklast beskrivas visuellt. Figur 3.5 visar tiderna t1-t10 då två lastbilar kör över slangarna A och 
slang B.  Förenklat kan sägas att programmet försöker kombinera att dessa tider så att parallella 
vektorer erhålls. Vektorer med samma lutning härrör från ett och samma fordon. Från lutningen 
på vektorn kan även riktningen bestämmas. När vektorerna har bildats kan hastigheter och 
axelavstånd beräknas. Sidopositionen beräknas sedan med hjälp av enkla geometriska samband. 
Det är därför viktigt att mäta placering och slangavstånd noggrant efter instrumentering.  
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Figur 3.5: Multifordonsidentifiering som den fungerar i programmet SidoPos. 
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Hastigheten v för fordon 1 (3-axlig) och fordon 2 (2-axlig) med respektive axelavstånd s 
beräknas nu som: 

V1=L /(t4 -t1)   S11= V1 /(t3 -t1)  och S12= V1 /(t8 –t3)

V2=L /(t7 –t2)   S21= V2 /(t6 –t2)  

3.4 Mätning av kraft i kablar 

3.4.1 Allmänt om Instrumentering och mätning på kablar 

Följande avsnitt beskriver kortfattat några rekommendationer vid dynamiska mätningar på 
kabelstrukturer för bestämning av kabelkrafter. 
 
Metodiken är att mäta kabelns dynamiska respons, från vilken dess egenfrekvenser beräknas. Med 
kända samband mellan kraft och egenfrekvens kan den sökta kraften beräknas om kabelns 
geometri och tvärsnittsegenskaper är kända. För kablar med försumbar böjstyvhet i förhållande 
till sin längd förenklas sambanden mellan kraft och egenfrekvens och är oberoende av 
randvillkoren. Egenfrekvensen är för detta fall linjärt proportionell mot dess egensvängningstal. 
För en kabel med betydande böjstyvhet inverkar randvillkoren resulterande i en högre 
egenfrekvens jämfört med en ideell sträng. 
 
Då dynamiska mätningar utförs i syfte att beräkna strukturens egenfrekvenser används oftast 
accelerometrar. Dessa är enkla att montera och har stor noggrannhet inom ett stort 
frekvensband. Egenfrekvenser kan även beräknas baserat på förskjutningar (t.ex. LVDT eller 
extensometrar) eller baserat på töjningar (t.ex. trådtöjningsgivare). Förskjutningsgivare kan vara 
känsliga för omgivande rörelser av t.ex. vind p.g.a. sin utformning. Töjningsgivare är ofta 
olämpliga att instrumentera på kablar eftersom givaren måste sitta mot en planslipad yta. 
 
Vid instrumentering för dynamiska mätningar gäller för strukturer i allmänhet och för kablar i 
synnerhet: 

• Givarna bör placeras så att inflektionspunkter undviks för så höga övertoner som möjligt, 
om fler givare används bör de placeras så att inte alla givare hamnar i inflektionspunkter 
för samma överton 

• God vidhäftning mellan givare och kabel är viktigt, framförallt då högre frekvenser 
studeras 

• Om många givare placeras på korta kablar kan givarnas massa vara av betydelse. 

Vid insamling av mätdata bör följande beaktas: 
• Noggrannheten i resultaten beror både på upplösningen (samplingsfrekvens) och den 

totala mättiden 

• Den yttre lasten bör vara konstant under mättiden, inverkan av t.ex. trafik kan behöva 
beaktas 

• Omgivande vibrationer av t.ex. vind kan användas för att excitera strukturen. 

Antalet egenfrekvenser som kan analyseras från en mätsignal begränsas av Nyqvist-frekvensen, 
vilken är halva samplingsfrekvensen. Ofta används någon form av filter för att undvika 
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överlappning av högre frekvenser, s.k. aliasing, varvid det giltiga frekvensintervallet minskas 
ytterligare. Noggrannheten i de lägre frekvenserna beror på den totala mättiden, ett vanligt 
förekommande mått är att mättiden ska täcka in ca: 500 – 1000 perioder från den lägsta 
frekvensen. För strukturer med låg egenfrekvens eller hög dämpning kan detta innebära att en 
enskild excitering av strukturen ger respons under otillräcklig tid, vilket kan avhjälpas genom att 
antingen excitera strukturen flera gånger, t.ex. med en gummihammare eller använda omgivande 
vibrationer t.ex. vind som excitering. Ytterligare noggrannhet kan uppnås genom 
kurvanpassningar i frekvensdomän, t.ex. med Maximum Likelihood Technique (MLT) 
[Johnson et al, 2000]. Bättre kurvanpassning erhålls för strukturer med högre dämpning, då 
frekvenstoppen beskrivs av fler punkter. 
 
Om kabelns böjstyvhet inte är försumbar i förhållande till sin längd, dvs. om egenfrekvensen inte 
är linjärt proportionell mot dess egensvängningstal, måste strukturens randvillkor beaktas vid 
beräkning av kabelkrafter. En metod är att instrumentera givare i ett flertal punkter. Med hjälp av 
modalanalys kan responsen i de olika punkterna användas för att beräkna strukturens 
modformer. Analyserna kan utföras med kommersiella program, t.ex. ARTeMIS 
[ARTeMIS, 2005]. Noggranna modformer kan beräknas utifrån ett begränsat antal givare genom 
att utföra flera mätningar, där en eller flera givare används som referensgivare i fix position under 
samtliga mätningar. För att koppla ihop mätningarna med varandra är det viktigt att 
referensgivarna inte är placerade i inflektionspunkter. 
 
Kabelns böjstyvhet är ofta svår att uppskatta och kan vara beroende av axialkraften. Kablar 
bestående av spiralformade deltrådar har en ekvivalent E-modul ca. 150 GPa, jämfört med kablar 
av buntade parallella trådar som har en E-modul ca. 200 GPa [Eurocode 3, 2005]. För kablar med 
parallella deltrådar kan böjstyvheten uppskattas inom ett intervall, beroende på friktionen mellan 
deltrådarna. Böjstyvheten kan även uppskattas utifrån de dynamiska mätningarna, genom att mäta 
så många egenfrekvenser som möjligt. Avvikelsen från det linjära sambandet mellan frekvens och 
egensvängningstal beror av inverkan av böjstyvhet. Om både böjstyvhet, randvillkor och 
axialkraft är okända, kan iterativa metoder användas. 

3.4.2 Beräkning av kabelkrafter baserat på dynamiska 
 mätningar 

Följande avsnitt beskriver hur kabelkrafter kan beräknas, baserat på dynamiska mätningar 
beskrivna i kapitel 3.4.1. Mer ingående beräkningar och resultat återfinns i [Andersson & 
Sundquist, 2006]. Liknande beräkningar har gjorts av [Geier et al, 2006]. 
 
För en kabel med massa m, längd l och böjstyvhet EI kan kraften S tecknas som 
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för egenfrekvensen fi av mod i. Ekv 3.1 gäller för fallet dubbelsidig fri uppläggning men kan 
generaliseras för godtycklig inspänningsgrad med en funktion κi [Andersson & Sundquist, 2006]. 
Ekv 3.1 gäller endast för små deformationer och baseras på konventionell Euler-Bernulli 
balkteori, utan beaktande av transversella skjuvdeformationer. En mycket slank kabel, dvs. med 
låg böjstyvhet i förhållande till sin längd, kan ibland approximeras med en ideell sträng helt utan 
böjstyvhet. För en ideell sträng har inte randvillkoren någon inverkan, förutsatt att de befinner sig 
mellan dubbelsidigt fritt upplagda och dubbelsidigt fast inspända. För konstant kraft S ger således 
Ekv 3.1 att egenfrekvensen är linjärt proportionell mot dess överton i. En linjäranpassning av 
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flera uppmätta övertoner kan således minimera felet i uppskattad kabelkraft vilken ofta 
domineras av noggrannheten i kabelns massa. I många fall är dock inverkan av böjstyvheten inte 
försumbar vilket även ger inverkan på randvillkoren. Böjstyvheten för en kabel sammansatt av 
flera deltrådar beror på friktionen dessa emellan och kan även bero på aktuell spännkraft. På 
liknande sätt kan randvillkoren under vissa betingelser bete sig olinjärt, p.g.a. friktion etc. 

3.4.3 Exempel på tillämpningar 

Älvsborgsbron 

Ovan nämnda metod har använts vid utvärdering av kabelkrafter på Älvsborgsbron, en hängbro 
med spännvidd 417 m, lokaliserad vid Göta Älvs inlopp i Göteborg. Mätningarna utfördes på 
uppdrag av Vägverket och resultaten har använts för kalibrering av beräkningsmodeller vid en 
klassningsberäkning.  

 
Figur 3.6: Elevation av Älvsborgsbron. 

Vibrationsmätningar på brons hängare utfördes av COWI i juni 2004 [COWI, 2004] och 
resultaten visade på oväntade krafter främst i de kortare hängarna. Ytterligare mätningar utfördes 
av KTH i oktober 2005 och mars 2006 [Andersson & Sundquist, 2006]. I oktober 2005 utfördes 
mätningar på huvudkablarna, både på bakstagen och i huvudspannet samt varje delkabel i en 
spridningskammare. Beräknade kabelkrafter visade på god överensstämmelse dessa emellan samt 
med upprättade beräkningsmodeller. 
 
Klassningsberäkningen visade att de kortare hängarna är utsatta för utmattning, något som 
verifierats genom tillståndsbedömningar och att ett flertal hängare tidigare hade bytts ut. Risken 
för utmattning är beroende av hängarnas inspänningsgrad och i mars 2006 utfördes ytterligare 
mätningar på de kortaste hängarna, i syfte att utreda inspänningsgrad och kabelkraft. Ett flertal 
givare placerades på hängarna för att beräkna dess modform och därifrån dess inspänningsgrad. 
Då inspänningsgraden beror av böjstyvheten och de båda är relativt okända, användes iterativa 
beräkningar baserat på ett antal övertoner för att samtidigt uppskatta både inspänningsgrad och 
böjstyvhet. 

Nya Svinesundsbron 

Nya Svinesundsbron är en bågbro som förbinder Sverige och Norge över Idefjorden. Bågen är 
utformad som en lådsektion av betong och har spännvidden 247 m. Farbanan bärs upp av bågen 
både med hängare och genom inspänning mellan båge och farbana. Under provbelastningar i maj 
2005 utfördes vibrationsmätningar på hängarna med accelerometrar (se Figur 3.7). En av 
hängarna är instrumenterad med en lastcell som kontinuerligt mäter kabelkraften. Resultaten från 
vibrationsmätningarna visade på god överensstämmelse med motsvarande resultat från lastcellen 
[Karoumi & Andersson, 2007].  
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Figur 3.7: Excitering av hängare till Svinesundsbron med slägghammare. Översta bilden visar 

en accelerometer med tillhörande drivenhet. 

3.5 Övrigt intressant att mäta och övervaka 

3.5.1 Mätning av lagerkrafter 

Verkliga lagerkrafter kan vara intressanta att mäta eftersom slitaget på brolager är kopplat till hur 
stora krafter dessa tar upp samt hur stora longitudinella rörelser dessa påverkas av. Exempelvis 
har KTH/Brobyggnad instrumenterat Höga kusten-bron för mätning av lagerkrafter, då stort 
slitage har uppmärksammats på lagrens teflonskikt, se Appendix A1. Kalibreringsprocessen, för 
att hitta nollnivån av egenvikt, är komplicerad men realiserbar. Kalibrering av Höga kusten-brons 
mätsystem redovisas i detalj i [Karoumi et al., 2006]. 

3.5.2 Mätning av rotation över upplag 

Rotation över upplag kan mätas med 2st förskjutningsgivare placerade på varje sida om lagret, se 
Figur 3.8. Att kontrollera verklig rotation över upplag är speciellt viktigt för järnvägsbroar då 
bronormen ställer krav (för komfort) på maximal rotation för passage av höghastighetståg. 
Givare av LVDT-typ (se kapitel 3.1.3) har här använts av KTH/Brobyggnad på flera 
järnvägsbroar med gott resultat. För mer information och resultat se [Ülker, 2007].  
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Figur 3.8: Mätning av rotation över upplag med 2st förskjutningsgivare placerade på varje sida 
om lagret. 

3.5.3 Mätning av accelerationer 

Från accelerationsmätningar kan frekvenser, vibrationsmoder och dämpningsvärden för en bro 
bestämmas. Dessa resultat kan användas för kalibrering av beräkningsmodeller och för 
skadedetektering. 
 
För att bestämma frekvenser, moder och dämpningsvärden för vridsvängningar är det enklast att 
mäta vertikal acceleration (Ar och Al) på motstående sidor på en bro enligt Figur 3.9 nedan. Från 
dessa accelerationssignaler kan sedan accelerationer orsakade av böjsvängningar (Aböjning) urskiljas 
från de orsakade av vridsvängningar (Avridnin) som: 

Avridning = (Ar- Al) / B (3.2) 

Aböjning = (Ar+ Al) / 2 (3.3) 
 
 

ArAl ArAl

 
 
Figur 3.9: Mätning av vridfrekvenser och vridmoder med hjälp av 2st accelerometrar. 
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4 Metoder för utvärdering av laster, lastinverkan 
och brodämpning 

4.1 Utvärdering av laster och lastinverkan  

Vid dimensionering av en konstruktion, det kan gälla såväl vid nyprojektering som vid kontroll av 
bärförmåga hos en befintlig konstruktion ställer man normalt sett, upp en ekvation av typen 

SR ≥  (4.1) 
Vänsterledet (R, resistance) står för konstruktionens förmåga att motstå påverkningar (S) av olika 
slag.  

Studerar man den vetenskapliga litteraturen inom konstruktionsområdet finner man att en 
mycket stor del av forskningen ägnats åt vänsterledet R, medan man ägnat mycket mindre 
forskarmöda åt påverkansdelen S. 

Påverkningarna kan vara av många olika typer. Det kan handla om vanliga laster, olyckslaster, 
temperatur, miljöpåverkningar m.m. samt kombinationer av dessa påverkningar. 

Bärförmågan är i sin tur beroende av en lång rad faktorer. Det kan handla om materialens 
hållfasthet och deformationsförmåga, men en mycket viktig faktor är hur laster och påverkningar 
sprider sig i konstruktionerna. 

Ekv. (4.1) anger dock en stor förenkling eftersom påverkan och bärförmåga är beroende av va-
randra. Bl.a. finns dynamiska effekter som beror på interaktionen mellan de bägge faktorerna. 
Andra faktorer där S och R ej är oberoende handlar om hur ofta lasterna upprepas, lasternas 
varaktighet och om dynamisk förstoring av lasternas inverkan. 

Kapitlet fokuserar på beskrivning av metoder för utvärdering av trafiklaster och deras inverkan 
på broar. Utvärdering av trafiklaster sker, i de fall som behandlas i detta avsnitt, indirekt eftersom 
det som mäts är lasternas inverkan på bron med hjälp av ett såkallat B-WIM system (se kapitel 
3.2). Genom de metoder som tillämpas får man så att säga ”på köpet” kunskaper om hur broarna 
fungerar. 

4.1.1 Utvärdering av trafiklaster från en B-WIM mätning 

Metoden för utvärdering av trafiklaster från töjningsmätningar på en bro utvecklades av Moses i 
slutet av 70-talet, se [Moses, 1979]. En utförlig beskrivning av metoder för mätning av trafiklaster 
(inkl. B-WIM) ges i licentiatrapporten [Quilligan, 2003]. I licentiatrapporten [Liljencrantz, 2007] 
beskrivs den första B-WIM algoritmen för mätning av axel-/boggilaster från tåg (en utveckling 
baserat på Moses metod). I kapitel 3.2 beskrivs B-WIM instrumentering samt vilka broar som är 
lämpliga för instrumentering. 
 
När ett fordon passeras över bron kommer B-WIM systemet (som avläser töjningsgivarna med 
t.ex. 1000 gånger per sekund eller mer) att samla information om töjningsförändring i vissa 
punkter under farbanan. Systemet mäter också fordonens hastighet och axelavstånd med hjälp av 
gummislangar på vägen, se kapitel 3.2.2 och Figur 3.3. Förenklat kan nu sägas att axellasterna 
beräknas ur:  

( ) ( ) ( )inniii tIAtIAtIAM +++= L2211  (4.2) 
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där 

Mi = böjmoment vid sensorn och för tiden ti

An = vikt av axel n 

In (ti ) = influensvärde för böjmoment för axel n och tiden ti 
 

Det är alltså böjmomentet Mi som mäts. Eftersom systemet kalibreras kommer Mi att innehålla 
de mätta töjningarna i Volt, alltså ingen omvandling från töjningar till typ Nm behövs. 

Enkelt exempel med ett 3-axligt fordon 

 
KTHKTHKTH

 
Figur 4.1: Två spann bro med teoretisk influenslinje för moment för en punkt i första spannets 

mitt. 
 

För ett 3-axligt fordon (se Figur 4.1) kan vi skriva: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )RRRR tIAtIAtIAM

tIAtIAtIAM

332211

1331221111

++=

++=
MMMM  (4.3) 

Som syns ovan, det är bara A1, A2 och A3 som är obekanta. Det görs R stycken avläsningar av 
töjningar M när fordonet passeras över bron och vi får alltså R stycken ekvationer som kan i 
matrisform skrivas som:  
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Det är alltså ett överbestämt ekvationssystem som ska lösas där vi har endast 3 obekanta men 
flera tusen ekvationer. Detta möjliggör ”filtrering” av dynamiken i mätta töjningar så att statiska 
axellaster erhålls. Antalet ekvationer (R stycken) bestäms av hur fort mätsystemet avläser givarna 
(s.k. samplingsfrekvens) samt hur fort fordonen kör. För att beräkna axellastvektorn A i 
ekvationssystemet ovan används minstakvadratmetoden i t.ex. Matlab som: 

( ) MIIIAMIIAI TTTT 1−== ⇒  (4.5) 
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Beräkning av trafiklaster med B-WIM förutsätter att man har, genom kalibrering med kända 
fordon, tagit fram bron verkliga influenslinje I för punkter på bron där givare sitter. Vid 
kalibrering med kända fordon (dvs. kända axellaster, axelavstånd och hastigheter på fordonen) är 
A och M kända men matrisen I med influensvärden är okänd och kan nu beräknas.  
 
Som bäst kan felet i beräknade statiska axellaster vara så lågt som några få procent. Felet i totala 
fordonslaster är vanligtvis lägre än för axellaster. Felet beror på noggrannhet i beräknings-
algoritmen, noggrannhet i kalibrering av systemet, noggrannhet i givare etc. Stora fel kan också 
erhållas om  fordonen inte kör med konstanta hastigheter och om en mindre lämplig bro har 
valts där vägen har stora ojämnheter och/eller bron har stor överfyllning. Rekommendationer för 
klassificering av WIM-mätningar har tagits fram genom COST323 projektet och kan hittas på 
http://wim.zag.si/cost323/wimspecs.htm. 
 

Exempel: B-WIM mätningar på bron vid Östermalms-IP i Stockholm 

Bron är en plattrambro med spännvidd på ca. 10.5 m och ligger inom gångavstånd från KTH. 
Bron har därför använts under flera år för KTHs testning av B-WIM system, givare och 
algoritmer. Som syns i Figur 4.2 har bron instrumenterats med 6st töjningsmätare som har 
monterats på betongfarbanans undersida. Detaljerad information om instrumentering och analys 
samt resultat hittas i Michael Quilligans licentiatrapport från KTH, [Quilligan, 2003]. 
 

 
Figur 4.2: Plattrambron vid Östermalms-IP i Stockholm, sektion och plan skiss placering av 

givare. 
 
Figur 4.3 visar den verkliga influenslinjen för moment i fältmitt (alltså punkten där töjnings-
mätarna sitter) som har erhållits från en kalibreringsmätning utförd med en 2-axlig och en 3-axlig 
lastbil körande i olika hastigheter. 
 
Figur 4.4 visar mätta signaler, i microstrain från de 6 töjningsmätarna, när en 2-axlig lastbil 
passerar över bron. Den enklaste B-WIM algoritmen (dvs. ursprungliga Moses algoritm) beräknar 
vecktorn M i ekvation 4.4 genom att summera signalen från alla 6 givare (A-F). Denna enkla 
metod ger tyvärr sämre noggrannhet på axellaster. Tekniken för att räkna statiska axellaster från 
flera töjningsmätare har därför vidareutvecklats och förfinats av bl.a. Raid Karoumi, Michael 
Quilligan och Axel Linljencrantz på avdelning för Brobyggnad vid KTH. 
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När de statiska axellasterna har bestämts kan en simulerad responskurva beräknas med hjälp av 
influenslinjen. Figur 4.5 visar hur bra en simulerad respons kan överensstämma med mätt 
respons för passage av en 7-axlig lastbil. 
 

 
Figur 4.3: Verklig uppmätt influenslinje för moment i bron fältmitt. 
 

 
Figur 4.4: Registrerad töjning när en 2-axlig lastbil kör över bron. 
 

 
Figur 4.5: Mätt och simulerad respons för passage av en 7-axlig lastbil. 
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Flera tester har genomförts med antingen ett eller flera fordon på bron vid Östermalm-IP. 
Resultaten indikerar att den procentuella differensen mellan B-WIM beräknade och verkliga 
statiska total fordonslaster är, [Quilligan, 2003]: 
 
 Medelvärde (%) Standardavvikelse (%) 
Ett fordon på bron -0.37 1.01 
Flera fordon på bron 0.05 3.06 
 
B-WIM algoritmerna som har utvecklats på KTH kan även användas för mätning av broars 
verkliga influenslinjer, se [O’Brien, Quilligan & Karoumi, 2006]. Dessa kan användas vid 
klassningsberäkning istället för teoretiska influenslinjer. De kan också användas för kalibrering av 
FE-modeller av befintliga broar. 

4.1.2 Utvärdering av dynamisk förstoringsfaktor från mätningar 

Den dynamiska förstoringsfaktorn kan bestämmas från mätningar genom: 
• Direkt mätning av statisk och dynamisk moment och nedböjning. 
• B-WIM (B-WIM systemet mäter dynamisk respons och ger möjlighet för beräkning av 

statisk respons från mätta statiska axellaster och mätt verklig influenslinje). 
• Hög-pass och låg-pass filtrering av uppmätt dynamisk signal. 
 

Exempel på tillämpning på det sista alternativet 
 
Under provbelastningen av nya Svinesundbron utfördes även dynamiska mätningar vid passage 
av lastbilar. Från dessa mätningar kunde dynamiska förstoringsfaktorer uppskattas. Lastbilar med 
två typer av hjulupphängning användes, bladfjädring och hydraulisk fjädring. Hastigheterna 
varierades mellan 10 – 90 km/h. Den dynamiska förstoringen med avseende på axialkraft i den 
kortaste hängaren visas i Figur 4.6 uppmätt med befintlig lastcell. Den statiska responsen baseras 
på en passage i 10 km/h och signalen har filtrerats för att ta bort frekvenser över 0.5 Hz. Övriga 
passager har filtrerats för att ta bort frekvenser över 10 Hz. Frekvenser över denna nivå 
innehåller låg energi och induceras i liten utsträckning av lastbilarna. 
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Figur 4.6: a) axialkraft i hängare 1E under passage av en bladfjädrad lastbil vid olika 
 hastigheter, b) jämförelse mellan bladfjädrad och hydrauliskt fjädrad lastbil vid 
 90 km/h. 
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Figur 4.6 b) visar skillnaden mellan bladfjädring och hydraulisk fjädring, där hydraulisk ger 
betydligt mindre vibrationer. Tabell 4.1 visar att bladfjädringen ger en dynamisk förstoringsfaktor 
(DAF) på ca: 7 – 12 % jämfört med ca: 3 – 7 % för hydraulisk fjädring. Med bladfjädring fås 
största DAF mellan 70 – 90 km/h, för hydraulisk fjädring kring 50 km/h. 

Tabell 4.1: Max. axialkraft och dynamisk förstoringsfaktor i hängare 1E under lastbilspassage. 

Hastighet Bladfjädring Hydraulisk fjädring
(km/h) kraft (kN) DAF kraft (kN) DAF 
statiskt 79.7 1.00 74.5 1.00 

50 85.6 1.07 79.7 1.07 
70 88.9 1.12 76.6 1.03 
90 89.2 1.12 78.1 1.05 

4.2 Metoder för utvärdering av dämpning 

En struktur karaktäriseras med dess massa, styvhet och dämpning. De två första kan erhållas från 
geometrin och materialegenskaper hos strukturen. Dämpningen däremot bör bestämmas 
experimentellt genom mätning. För broar antas vanligtvis att den enda dämpning som finns i 
strukturen har sitt ursprung i viskös dämpning. Dämpningen uttrycks generellt i % av den kritiska 
dämpningen eller som dämpkvot (ξ), se [Chopra A. K., 2000]. 
 
Dämpningen kan bestämmas från antigen förskjutningsmätningar eller accelerationsmätningar. 
På järnvägsbroar bör en frivibrations signal (dvs. efter ett tågpassage) användas för beräkning 
eftersom detta ger mer relevant värde på dämpning, se [UIC, 2006]. 
 
De två metoder som används ofta för utvärdering av dämpning i en bro är: 

• Logaritmiska dekrement metoden 
• Half-Power-Bandwidth metoden 

 
Logaritmiska dekrement metoden baseras på ett frivibrationstest där mätdata i tidsdomän 
används. För Half-Power-Bandwidth metoden utnyttjas istället signalens frekvensspektra i 
frekvensdomän där dämpning för varje enskild mod kan beräknas. Se [Chopra A. K., 2000] för 
mer information.  
 
Dessa två metoder är enkla att använda men har givetvis begränsningar. Det finns även andra 
mer sofistikerade och mer noggranna metoder som har implementerats i Matlab-program 
utvecklade av doktorander på KTH/Brobyggnad, samt i kommersiella program som ARTeMIS 
(se www.svibs.com) och MACEC (se www.kuleuven.be/bwm/macec). Exempel på sådana 
metoder kan nämnas: 

• Maximum Likelihood Technique (MLT) 
• Random Decrement Technique (RDT) 
• Frequency Domain Decomposition (FDD) 
• Enhanced Frequency Domain Decomposition (EFDD) 
• Stochastic Subspace Identification (SSI) 
 

Exempel på användning av ovan nämnda metoder finns i KTH-rapporterna [Johnson, 1999] och 
[Ülker & Karoumi, 2006]. 
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5 Verifiering av förstärkningsåtgärder baserat på 
mätningar 

5.1 Introduktion 

I samband med att samhället runt omkring oss förändras har även kraven på våra 
anläggningskonstruktioner förändrats. Kraven kan bl a hänföras till behov av ökad 
transportfrekvens för såväl nyttotrafik som persontransporter, ökade laster, bättre framkomlighet, 
och större resursutnyttjande, där det sistnämnda även då även kan omfatta längre nyttjande i 
tiden. Detta ska då ställas mot att vi har en kontinuerlig nedbrytning av de i anläggningarna 
ingående konstruktionsmaterialen, att samhället har förtätats, att transporterna, speciellt tung 
trafik, är allt mer omfattande och att en stor del av det existerade beståndet inte är byggt eller 
dimensionerat för dagens krav. Detta föranleder då i vissa fall behov av uppgradering. Detta 
behov är också sammankopplat med kvalitén och frekvensen på utfört underhåll och i vissa fall 
kan det räcka med att man reparerar konstruktionen till ursprunglig prestanda för att uppfylla de 
kravs som ställs på den. 
 
Det kan här vara lämpligt att införa några definitioner; med underhåll avses fortlöpande åtgärder 
som medför att man bibehåller ursprungliga prestanda, vid reparation åtgärdar man 
konstruktionen så att den lyfts upp till de ursprungliga prestandakraven och vid uppgradering 
ökar man konstruktionens prestanda. Prestanda avser i detta sammanhang beständighet, 
bärförmåga, utseende eller anläggningens funktion. Detta kan även illustreras med skissen i Figur 
5.1. Den generella nedbrytningsprocessen beskrivs förenklat med kurvan I. Om vi idag befinner 
oss i punkt A har prestanda minskat i förhållande till ursprunglig prestanda. Det dröjer dock en 
ytterligare tid innan prestanda har sjunkit till punkt B där vi måste åtgärda konstruktionen för att 
den skall kunna anses användbar med avseende på säkerhet, dvs här bedöms den som uttjänt. 
Detta är självklart ett förenklat betraktelsesätt, men ger ändå en förståelse hur en konstruktions 
prestanda kan förändras med tiden. Prestanda kan också förändras genom att man ställer upp nya 
krav, detta skulle då kunna ses som en höjning av lägsta tillåtna prestanda och innebära att en 
åtgärdsinsats skulle behöva sättas in tidigare. En sådan situation skulle kunna uppstå t ex i 
samband med ökad belastning eller ändrade normkrav. 

 
Figur 5.1: Förändring av prestanda som funktion av tiden. 

I samband med förstärkning är det mycket viktigt att man tar hänsyn till vad som föranleder 
behovet. 
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Detta styr då insatsen i både omfattning och tid. Studerar vi Figur 5.2 visas ett byggnadselement, i 
detta fall en betongbalk, som har olika skador. En eventuell förstärkning ska ta hänsyn till 
allvarligheten av brott, vad som föranleder förstärkningen och när i tiden den är nödvändig. 

 
Figur 5.2: Olika problem som kan föranleda förstärkning. 

En viktig aspekt i samband med förstärkning är att de flesta konstruktioner förstärkts för 
belastningar i brottgränstillståndet, även om det finns exempel på förstärkningar även i 
bruksgränstillståndet. En mätning för att verifiera en förstärkningseffekt utförs nästan alltid i 
bruksgränstillståndet – utom i de unika fall då man kan genomföra fullskaleprov. Tidigare i 
rapporten har betydelsen av modellering och kalibrering av modeller för att kunna uppskatta en 
konstruktions beteende i brottgränstillståndet baserat på mätningar i bruksgränstillståndet och 
komplexiteten med detta förfarande. Detta kompliceras ytterligare av en eventuell förstärkning. I 
de allra flesta fall man utför en förstärkning, t ex en armerad pågjutning, är konstruktionen 
belastad. Belastningen utgörs i det enklaste fallet av egenvikten och i mer komplicerade fall av 
såväl bundna som rörliga laster. Denna sk. initiala belastning ger upphov till existerande 
spänningsfält. Det betyder att vid en ökad belastning kommer tilläggslaster att nedföra en ojämn 
spänningsfördelning över tvärsnittet. Detta kan i värsta fall medföra att tvärsnittet i ett nytt 
bruksgränstillstånd, om man avser att öka belastningarna, till och med kan komma att överstiga 
tillåtna påkänningar. Detta kan också medföra att oförväntade skjuvspänningar uppstår mellan 
det gamla och nya materialet. Det är således väsentligt att konstruktionen som eventuellt behöver 
förstärkas studeras grundligt och att den mest optimala förstärkningsmetoden används. I nästa 
avsnitt diskuteras kortfattat vad som ligger bakom behovet av förstärkning. 

5.2 Behov av förstärkning 

Behovet av uppgradering av svenska broar kan förväntas öka i framtiden, denna hypotes baseras 
på statistik över antalet broar som byggts sedan sekelskiftet, se Figur 5.3. Ett stort antal broar 
byggdes under 1950-1970-talen och med gällande normkrav gällande laster och beständighet. 
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Figur 5.3: Antal vägbroar in Sverige som funktion av byggnadsår, Vägverket (2001). 
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De mest betydelsefulla faktorerna, förutom ökade normkrav och möjliga olyckshändelser, som 
påverkar en konstruktions prestanda redovisas i Tabell 5.1. Här har också kortfattat angetts om 
en förstärkning kan vara lämplig eller ej.  

Tabell 5.1: Faktorer som påverkar nedbrytningen. 

Miljöeffekter En stor anledning till underhåll, 
reparation och uppgradering är 
fortgående nedbrytning av våra 
anläggningar – och framförallt 
inverkan av klorider på 
armeringskorrosionen. Eventuella 
förstärkningsinsatser kan bli stora 
utifall vi har omfattande korrosion och 
även betong som inte är 
frostbeständig. 

Ökade belastningar 

 

En vanlig orsak till förstärkningsbehov 
är ökade laster på våra konstruktioner. 
Beroende på typ av konstruktion finns 
det många olika typer av förstärkning 
som kan komma i fråga, t ex 
utanpåliggande spännkablar, olika 
armerade pågjutningar, pålimning med 
kompositer etc. 

Ökad trafikvolym 

 

Ökade trafikvolymer kan även det 
föranleda förstärkning. Eventuella 
förstärkningsåtgärder är desamma som 
vid ökad belastning. 

 
Behovet av en förstärkning måste utredas grundligt. Utgångspunkten måste först och främst vara 
att man ska kunna undvika att förstärka konstruktionen. Detta kan man t ex åstadkomma med sk 
administrativ uppgradering, med vilket avses en mer grundläggande teoretiska analys där man 
förutom detaljerade beräkningsmodeller även tar hänsyn till verkliga laster, dimensioner och 
materialdata. Visar sig denna analys att en förstärkning ändå är nödvändig är det viktigt att 
kartlägga konstruktionen som ska förstärkas noggrant, t ex måste man veta vilka faktorer som 
styr förstärkningen, dess lasthistoria, nuvarande laster och framtida förväntande laster är också 
bra att uppskatta. 
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Vidare bör man ta reda på materialhållfastheter, konstruktionens verkliga dimensioner och för 
betong – armeringens placering. Man bör också kartlägga om konstruktionen förändrats över 
tiden, t ex tidigare reparations och förstärkningsinsatser. Mer om detta diskuteras i nästa avsnitt. 

5.3 Tillståndsbedömning i samband med förstärkning 

I de fall en konstruktion behöver förstärkas skall en tillståndsbedömning utföras med avseende 
på det efterfrågade förstärkningsbehovet, t ex om det är underskott i bärförmåga avseende 
tvärkraft, böjning eller vridning etc.. Det förutsätts att en tidigare tillståndsbedömning utförts för 
att kartlägga konstruktionens prestanda. En tillståndsbedömning i samband med förstärkning går 
ut på att välja den mest optimala förstärkningstekniken med avseende funktion, 
produktionsutförande och totalekonomi. Här måste man väga in aspekter som uppskattad 
kvarvarande livslängd. I samband med förstärkningsåtgärder är platsbesök obligatoriskt både ur 
konstruktionsmässig och produktionsmässig avseende. I samband med tillståndsbedömningen 
skall man undersöka olika alternativa metoder och jämföra dessa objektivt med varandra, t ex kan 
material och utrustningen vara billigare för en metod, men att den tar längre tid och är mer 
komplicerad att montera. Det är också viktigt att klargöra utifall framtida brottmoder förändras i 
samband med förstärkningen och vad det i så fall kan ge för konsekvenser. Väsentligt är hur 
lasterna överförs från konstruktionen till förstärkningen, t ex kan man sprida ut lasterna som t ex 
vid armerade pågjutningar eller kommer lasterna in koncentrerat som t ex i samband med 
utanpåliggande spännkablar. Vidare är det också viktigt att försöka beräkna de laster (spänningar) 
som redan finns på konstruktionen i samband med själva förstärkningsåtgärden, detta kan t ex 
styra möjligheter att tillåta rörlig last och dess storlek. 
 
För att öka förståelsen av förstärkningsinsatser och dess funktioner över tiden kan i vissa fall 
mätning vara motiverat. Hur detta kan genomföras diskuteras i nästa avsnitt. 

5.4 Metodik för mätning i samband med förstärkning 

5.4.1 Allmänt 

Tidigare nämndes att mätningar utförs nästan uteslutande i bruksgränstillståndet och värdet av att 
följa upp en konstruktion över tiden under olika belastningar och miljöbetingelser har tidigare 
beskrivits i rapporten. Målsättningen med mätningen är ofta att kartlägga olika randvillkor och 
kalibrera beräkningsmodeller för att kunna uppskatta en konstruktions beteende i 
brottgränstillståndet. Syftet med en mätning i samband med förstärkning är många gånger att 
försöka uppskatta förstärkningseffekten, men även för att undersöka använda 
beräkningsmodeller. Även detta görs då i bruksgränstillståndet, med några få undantag när 
mätning har kunnat utföras i samband med förstörande provning. Exempel på mätning av 
förstärkta konstruktioner i Sverige över lång tid är dock väldigt begränsat. 
 
Normalt används SHM (eng. Structural Health Monitoring) vid kontroller av tillståndet på existerande 
konstruktioner, t ex. för att kontrollera stabilitet eller funktionen hos en konstruktion. Fram tills 
idag används mest regelbundna visuella inspektioner för att kontrollera eller följa upp en 
konstruktion. Mer avancerade mätmetoder och övervakningssystem har dock använts i olika 
forskningsprojekt på konstruktioner där syftet varit att till exempel verifiera strukturteorier eller 
nedbrytningsmekanismer. 
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Inspektioner görs regelbundet för att kontrollera att inget oförutsett har hänt med 
konstruktionen. Ibland utförs korttidsmätningar, dessa är ofta oplanerade och vanligen en följd 
av att någonting oförutsebart har inträffat eller som ett resultat från en inspektion. Önskar man 
göra långtidsmätningar kräver detta en grundläggande planering då sensorer, utrustning och 
analyser skall fortlöpa under en lång tidsrymd. Optimalt är om sensorerna kan appliceras under 
bygget av konstruktionen eller i de fall då man är intresserad av en förstärkningseffekt, innan 
förstärkningen appliceras. Det finns exempel på mätinstallationer som genomförts efter en 
förstärkning, värdet av denna mätning är minimal i jämförelse med referensmätningar innan 
förstärkning.  

5.4.2 Korttidsmätning 

I jämförelse med inspektioner kan instrumentering och mätning av kritiska eller svårkomliga delar 
på en konstruktion ge mer och tydligare information. Inspektion kan dock ge en bra bedömning 
av var sensorer skall placeras för att ge bäst information. Kostnaden för mätsystem och 
installationen av detta kan sällan motiveras med avseende på minskat underhåll. Vidare har de 
flesta sensorer kortare livslängd än anläggningskonstruktionen de är ämnade att mäta på, därför 
används korttidsmätning i största utsträckning vid provning av nya konstruktioner eller i 
samband med stora reparations- eller förstärkningsarbeten då också prestanda måste kontrolleras. 
 
Även mätsystemet i sig bör diskuteras då de flesta system inte är automatiskt triggade utan en stor 
mängd data samlas in och analyseras i efterhand. Därför är i stort sett alla system engångssystem 
som installeras och används under kort tid trots kostnaderna för systemet ofta är höga. Då ett 
korttids-mätsystem används flera gånger kallas det oftast periodisk långtidsmätning 

5.4.3 Långtidsmätning 

Då ett mätsystem används under lång tid kan informationen ge ägaren till konstruktionen ett 
bättre beslutsunderlag med avseende på anläggningens prestanda, vilket då även styr 
omfattningen av underhåll, reparation och/eller förstärkning. Det är då möjligt att anpassa 
nedbrytningsmodeller med mätdata från konstruktionen i fråga och på så sett optimera underhåll 
vilket ger mindre livscykelkostnader. Vid långtidsmätning är det viktigt med sensorer som är 
robusta och pålitliga nog att ge mätdata under hela mätningens livslängd. Många sensorer är idag 
inte anpassade för att mäta under så många år. Att bygga ett mätsystem som motsvarar 
livslängden på en anläggningskonstruktion kan därför vara ett problem. 
 
Både periodisk mätning och kontinuerlig mätning är långtidsmätningar. Periodisk mätning 
definieras av att mätningen sker regelbundet i tidsstyrda perioder eller att den startar efter en 
triggningssignal (en signal som utlöses av en händelse, t ex en töjning över en referenstöjning) 
och stoppar efter en förutbestämd tid, i Figur 5.4 visas detta schematiskt. 
 
Vid kontinuerlig mätning samlas mätdata in med samma frekvens över en förutbestämd tid eller 
tills mätningen stoppas för hand. Mängden mätdata kan bli ett problem om samplingsfrekvensen 
är för hög. Snabba skeenden på konstruktionen som till exempel ett tåg som passerar en bro, kan 
vara svåra att se om frekvensen är för låg. Kontinuerlig mätning är användbart då man vill 
studera långsamma händelser, t ex inverkan av temperaturförändringar. 
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Figur 5.4:  Långtidsövervakning med kontinuerlig, periodisk med bestämd frekvens samt 
periodiskt med utlösande faktorer, efter Hejll (2004). 

5.4.4 Lokala mätningar jämfört med globala mätningar 

Det finns två sorters konstruktionstekniska mätningar, lokala och globala. De flesta sensorer t är 
anpassade för lokala mätningar. Även om en konstruktion är utrustad med ett stort antal lokala 
sensorer av olika typer och på ett stort område täcker de ändå bara en del av konstruktionen. 
Dessa sensorer är ofta mycket användbara då en viss del av en konstruktion skall mätas, som 
exempel kan nämnas vid en synlig skada eller i laborationsmiljöer där randvillkor och kritiska 
områden är kända, töjning är en typisk lokal parameter.  
 
För att mäta globalt behövs andra parametrar eller metoder som ger information om hela 
konstruktionen. Nedböjning är ett exempel på en global parameter. Om nedböjningen på en bro 
ökar, trots att laster och temperatur är konstanta kan det finnas en skada vid stöd eller en 
minskning i styvhet hos bron. Tyvärr är nedböjning relativt svårt att mäta i fält då det är svårt att 
hitta en pålitlig referenspunkt. Därför används nedböjning relativt sällan i samband 
långtidsmätningar. 

5.4.5 Skadeidentifiering 

Den metod som är mest utbredd för att identifiera och hitta skador på konstruktioner med hjälp 
av sensorer är modalanalys. Tanken bakom metoden är att de modala parametrar, som till 
exempel egenfrekvens, modformer och modal dämpning är baserade på fysiska egenskaper hos 
hela konstruktionen,där massa, styvhet, friktion och dämpning kan nämnas. En skada i 
konstruktionen ger således upphov till ändringar i de fysiska egenskaperna och de modala 
parametrarna ändras, Doebling et. al. (1996). Skadeidentifiering delas normalt upp i följande tre 
steg: 
 

Steg 1. Fastställande om skada är närvarande i konstruktionen 
Steg 2. Lokalisering av skadan i konstruktionen 
Steg 3. Kvantifiering av skadan 

 
I litteratur används ibland ett fjärde steg; uppskattning av en konstruktionsresterade livslängd. 
Steg fyra är oftast inte inkluderat i en skadeidentifiering då metoder att uppskatta återstående 
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livslängd är baserade på vilken typ av skada som är närvarande. För sprucken betong kan man till 
exempel använda sig av brottmekanik eller utmattningsanalys. Denna lista presenterades av Rytter 
(1993) och är allmänt vedertagen i SHM. 
 
Ett optimerat skadeidentifieringssystem skall kunna detektera en skada tidigt för att sen bli 
lokaliserat med en noggrannhet som motsvaras av tätheten på mätsensorerna. 
 
Systemet skall också ge information om skadans grad. Beroende på vilken typ av skada som är 
detekterad och lokaliseringen på denna kan sedan en modell för återstående livslängd skapas. 
Systemet skall i också vara så automatiskt som möjligt och i så liten utsträckning som möjligt vara 
beroende av ingenjörsmässiga bedömningar. Ett mer troligt framtidsmål att nå inom nära 
förestående tid är att utveckla ett system som jämför mätningar med initiala mätvärden och på så 
sett kan ge en skadeidentifiering. System av denna typ med analyser av vibrationer används idag 
ibland annat vattenkraftsindustrin på turbiner. Teoretiskt sett skulle modalanalys även på 
motsvarande sätt kunna användas för att mäta en styvhetsökning hos en konstruktion, t ex i 
samband med förstärkning. Det har dock visat sig att modalanalys är ett komplicerat och något 
svårtydligt verktyg för att såväl uppskatta skador som effekten av förstärkningar på 
konstruktioner. 
 
Vilken mätmetodik skall man då använda i samband med en förstärkning. Ett entydigt svar kan 
inte ges på detta utan det avgörs bl.a. beroende på typ av konstruktion, förstärknings-
problematiken, vald förstärkningsmetod etc. I samband med förstärkning av konstruktioner med 
hög egenvikt har det existerande spänningsfältet stor betydelse för mätinsatsen, detsamma gäller 
temperatureffekten, där stora konstruktioner ofta påverkas i större grad. Det kan också vara svårt 
att genomföra kontinuerliga globala mätningar för dessa typer av konstruktioner. En möjlig 
strategi kan vara, i alla fall för konstruktioner förstärkta i böjning, att mäta töjningen över 
tvärsnittet och räkna om detta till krökning samt styvhet. En extrapolering med egenvikten kan 
därefter ge en relativ förändring av styvheten som då blir ett direkt mått på förstärkningseffekten. 
 
Beroende på vad som ska förstärkas och vilken metod som valts kan det vara intressant att 
genomföra lokala mätinsatser. Detta skulle kunna röra sig om förändring i töjning (spänning) 
kring ett område där man avser att montera utanpåliggande spännkablar eller i samband med 
förstärkning av förband, t ex nitade förband, där man skulle kunna notera töjningsförändring före 
och efter förstärkning. 
 
När det gäller vald förstärkningsmetod kan det vara motiverat att genomföra mätinsatser i 
samband t ex med införandet av nya metoder eller om specifika faktorer vill undersökas. Detta 
skulle t.ex. kunna vara fläkkrafter vid ändan på pålimmade kolfiberlaminat eller långtidseffekter 
av limning. 
 
I de fall man avser att förstärka och följa upp en konstruktion över tiden skall man alltid sträva 
efter att genomföra mätningar före och efter förstärkning och under så liknade förhållanden som 
möjligt samt kontinuerliga eller periodiska mätningar. Det är också fördelaktigt om man kan 
genomföra referensmätningar med kända laster och temperaturer. Även en kombination av 
global och lokal mätning är att föredra.   
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5.5 Praktiska erfarenheter från mätning och förstärkning 

5.5.1 Inledning 

I följande avsnitt beskrivs kortfattat mätningar, tillståndsbedömningar och uppgradering av 
prestanda hos tre olika broar. Med andra ord hur man applicerar SHM i verkliga fall i samband 
med förstärkning. Den första bron, Kallkällebron i Luleå uppgraderades från 25 till 30 ton per 
axel 1998. Det andra exemplet är från en vägbro utanför Karlstad som förstärktes med 
kolfiberlaminat sommaren 2006. 
 
Kallkällebron i Luleå bedömdes ha för låg momentkapacitet i trågets tvärriktning för ökad 
axellast och beslut om att förstärka bron med kolfiberväv togs. Då förstärkningsarbeten med 
kolfiber inte använts tidigare beslutades att en omfattande mätning skulle utföras för att 
säkerställa kvaliteten på arbetet. För projektet valdes en mätmetod med periodisk långtidsmätning 
med manuell triggning som utfördes i tre olika steg. I den sista mätningen utfördes också analyser 
av trafikens dynamiska inverkan på konstruktionen, se även Tabell 5.2 för koppling till SHM med 
avseende på mätparametrar, sensorer, mätstrategi och kommunikation 
 

1. Mätning innan förstärkning 
2. Mätning efter förstärkning 
3. Mätning lång tid efter förstärkning 

 

Tabell 5.2  Sammanfattning av SHM tillämpningar för presenterade broar. 

Mätobjekt Mätparametrar Sensorer Mätstrategi Kommunikation 
Kallkällan Töjning 

 
Deformation 
 
Hastighet 
 
Laster 

Svetsade 
töjningsgivare 
LVDT 
 
Lokinformation 
 
Lastinformation 

Periodisk 
 
Manuell triggning 
 
Långtidsmätning 

Mätningen skedde på 
plats. 
 
Data laddades direkt ner 
i mätlogger 

Panken Töjning 
 
 
 
Deformation 
 
Sprickvidder 
 
Laster 
 
Hastighet 
 
 
Krökning 

Svestade och 
limmade 
töjningsgivare 
 
LVDT 
 
COD-givare 
 
Våg 
 
Information från 
bil 
 
LVDT och 
rätskiva samt 
töjningsgivare 
över tvärsnitt 

Periodisk 
 
Manuell triggning 
 
Korttidsmätning 

Mätning skedde på plats 
 
Data laddades ner direkt 
i dator 

 
I det andra exemplet genomfördes en mätning före och efter förstärkning av en vägbro. 
Förstärkningen utgjordes av pålimmade kolfiberlaminat med syfte att öka bärförmågan och 
minska sprickornas öppning i samband med trafiklast. Detta genomfördes enligt följande steg: 
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1. Kontinuerliga manuella inspektioner 
2. Mätning innan förstärkning med manuell triggning 
3. Mätning efter förstärkning med manuell triggning, kontinuerlig korttidsmätning 

 
Även Pankens exempel och kopplingen till SHM är redovisat i Tabell 5.2. 

5.5.2 Kallkällebron i Luleå 

Kallkällebron, se Figur 5.5, förstärktes sommaren 1998 med 3200 meter kolfiber väv med en 
tjocklek på 0.17 mm. Orsaken till förstärkningen var i huvudsak att momentkapaciteten i 
tvärriktningen underskred momentet orsakat av den nya axellasten på 30 ton. Bron behövdes 
dock också förstärkas i längdriktningen, men förstärkningen i denna riktning var betydligt mer 
blygsam. Fördelen med väven var att man kunde variera fiberriktningen på väven i olika lager och 
på så sett maximera materialets utnyttjadegrad. 
 
För att undersöka förstärkningseffekten utfördes ett omfattande mätprogram på bron före och 
efter förstärkningsarbetet. Både töjningar och deformationer mättes när malmtåg passerade bron 
i olika hastigheter. Samtliga tåg vägdes och tågens hastighet registrerades av lokföraren för att 
kunna jämföra mätvärden från de olika tågen med varandra.  

 
Figur 5.5  Kallkällebron med töjningsgivarnas placering. 

Resultaten från mätningarna, både före, efter och långt efter förstärkningen visade att töjningen i 
stålarmeringen sjönk med samma förhållande som nedböjningen minskade. Detta tyder på att de 
svetsade töjningsgivarna är väl lämpade sensorer för korttidsmätning då de ger resultat som 
överensstämmer nedböjningsmätning som är en global mätmetod, Hejll (2002) och Hejll et. al. 
(2003). 
 
Den periodiska långtidsmätningen, som avslutades fyra år efter installationen, visar att 
kolfiberförstärkningen fungerar som beräknat, Täljsten och Carolin (2003), och detta visas 
schematiskt i Figur 5.6. I resultatet kan man tydligt se hur töjningen i armeringen minskade med 
~15 %. Intressant är också att långtidsresultaten väl överensstämmer med mätningen som 
gjordes direkt efter förstärkningen. 
Svetsade töjningsgivare fungerar alltså bra även vid långtidsmätningar. Ytterligare information 
man kan utläsa från resultatet är att hastigheten på tåget ger väldigt liten skillnad på resultatet. 
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Figur 5.6:  Effekten av kolfiberförstärkningen, före, direkt efter, och fyra år efter 

förstärkningen gjordes. Tågens olika laster har normaliserats för att kunna jämföras. 

5.5.3 Bro vid Pankens utlopp i Karlstad 

Under sommaren 2006 genomfördes en förstärkning av Bro 888 vid Pankens utlopp öster om 
Karlstad, en skiss av bron visas i Figur 5.7. Bron är en vägbro i 6 spann med två körfält skilda åt 
med ett vajermitträcke. Bron är byggd 1977 och omfattande sprickbildning hade noterats i 
samband med inspektion 1994. För att finna orsaken till sprickorna genomfördes en detaljerad 
utredning 2001 där sprickmönster och sprickors storlek noterades samtidigt som en detaljerade 
analys utfördes. Denna analys visade på ett förstärkningsbehov i böjning motsvarande 10-15 %. I 
Figur 5.8 visas en sidovy av bron med förstärkta balkar och balkar innan förstärkning där 
sprickorna har tydliggjorts. 

13.5m21.0m21.0m21.0m21.0m13.5m

117 m 13.0m

 
Figur 5.7 Bro över Pankens utlopp. 
 
För att undersöka förstärkningseffekten genomfördes mätningar före och efter förstärkning. Det 
beslutades att mätningen skulle genomföras under en tidsperiod av 1 år men att den skulle göras 
periodisk, en mätning före förstärkning, en mätning efter förstärkning och ytterligare en mätning 
minst ett år efter förstärkningen, den sistnämnda mätningen har ännu inte genomförts. 
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a) Sidovy av bro b) Förstärkta balkar c) Sprickor i balkar 

Figur 5.8: Foton från Bro 888 vid Pankens utlopp. 

Det primära uppsatta mätmålet var att bestämma förstärkningens globala påverkan på bron, 
delmål för att uppnå detta var att registrera förändringar i nedböjning, spricköppning och töjning 
före och efter förstärkning. Mätningen koncentrerades till ett spann och till två av de tre 
brobalkarna. I Figur 5.9 och Tabell 5.3 redovisas givarnas beteckning och dess placering. I fotot i 
Figur 5.9 kan noteras svårigheter med arbetsplatsens åtkomst och typiska arbetsförhållanden 
under fältmätningar. 
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Figur 5.9 Placering av givare och foto av mätplatsen. 

 

Tabell 5.3 Beteckning på sensorer och dess placeringöver tvärsnittet. 

Givare Avstånd Balk Beteckning 

Töjningsgivare, betong 345 mm Söder STGCS 
Töjningsgivare, stålarmering 1450 mm Söder STGSLS 
Töjningsgivare, stålarmering 60 mm Norr STGSUN 
Töjningsgivare, betong 320 mm Norr STGCN 
Töjningsgivare, stålarmering 1450 mm Söder STGSLN 
Sprickgivare 815 mm Norr insida COD1 
Sprickgivare 860 mm Norr utsida COD2 
Deformation, LVDT 0 Norr L1 
Krökning, rätskiva, LVDT 0 Norr L2 
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Belastningen av bron utfördes med såväl kontrollerad statisk last som kontrollerad rörlig last, 
med vilket avses att såväl belastning och hastighet var kända. Även effekter av trafiklast 
uppmättes, dock ej rapporterat här. Lastens placering vid den statiska provningen som redovisas 
här kan ses i Figur 5.10. 

 

13,5 m 21 m 21 m 21 m 21 m 13,5 m 
a 

a

 

Figur 5.10 Placering av lastbil i samband med statisk belasting. 

Belastningen före och efter förstärkning redovisas i Tabell 5.4. Lasterna har normaliserats i 
utvärderingen av resultaten. I Figur 5.11 visas resultatet före och efter förstärkning för den norra 
balken. Det framgår här att töjningen i dragarmeringen minskat med ca 25 % efter förstärkning 
och även att neutrala lagret förflyttats nedåt. Dessutom kan man notera en liten glidning mellan 
kompositen och betongen. Det sistnämnda är vanligt i samband med ospänd förstärkning och 
kan bero bl.a. på ojämn underyta samt att det krävs en viss deformation i limskiktet innan 
komposten blir verksam. 
 

Tabell 5.4 Aktulla laster från statiskt belastningsförsök. 

Före förstärkning Datum: 2006-07-03 
Total last 
25 200 kg 

Främre axel: 
7 200 kg 

Bakre boggi: 
18 000 kg 

Temperatur: 
26.2 ºC 

 

Efter förstärkning Datum: 2006-09-04 
Total last: 
26 320 kg 

Främre axel: 
6 700 kg 

Bakre boggi: 
19 300 kg 

Temperatur: 
14.4 C 
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Figur 5.11 Töjningsfördelning över tvärsnitt för den norra balken. 

Intressant att notera från det utförda belastningsprovet var minskningen is prickvidd före och 
efter förstärkning. I Figur 5.12 redovisas förändring i sprickvidd, observera att detta inte är 
sprickvidden utan endast sprickviddsförändringen i samband med belastning, samt i nedböjning. 



5.6. Framtida behov 

 43 

 
 

0 100 200 300 400
Time [s]

0

0.01

0.02

0.03
C

ra
ck

 o
pe

ni
ng

 [m
m

]
Before Strengthening
         COD 1
         COD 2

After Strengthening
         COD 1
         COD 2

 0 100 200 300 400
Time [s]

0

0.4

0.8

1.2

1.6

2

D
ef

le
ct

io
n 

[m
m

]

After Strengthening
         Deflection

Before Strengthening
         Deflection

Figur 5.12 Förändring i sprickivdd före och efter förstärkning. 

Det kan här noteras att minskning i nedböjning uppgick till ca 10 % och minskningen i relativ 
sprickvidd ca 35 %. Det var också möjligt att erhålla en direkt uppfattning om 
styvhetsförhållandet före och efter förstärkning genom att dels studera den globala, dels den 
lokala krökningen. I det studerade snittet, och för den norra balken, uppvisade den lokala 
krökningsmätningen en styvhetsökning, EI, på nära 50 %, motsvarande förhållande erhålls även 
för den globala mätningen dock var resultatet för denna betydligt svårare att utvärdera då vi hade 
mindre rörelser av rätskivan i samband med mätningen. 

5.5.4 Sammanfattning av fältförsök 

Båda de presenterade exemplen ovan är förstärkningar som provats i bruksgränstillståndet. I båda 
exemplen visas också att man uppnår en tydlig förstärkningseffekt. En viktig anmärkning som 
dock bör göras är att inget av fallen har det varit möjligt att göra en grundläggande förstudie och 
modellering varför förstärkningens tillskott till bärförmågan i brottgränstillståndet kan vara svårt 
att göra. Det hade också varit önskvärt att även studerat existerande töjningsfält och genomfört 
mätning i fler sektioner. Därtill hade det varit intressant att genomföra en kontinuerlig mätning av 
förstärkningens uppförande över tiden. Ytterligare fältförsök är välkomna, speciellt om det även 
finns möjlighet att belasta konstauktionen upp till brott. 

5.6 Framtida behov 

Trots att utvecklingen inom SHM har gått rasande fort de senaste tio åren inom området för 
anläggningskonstruktioner är behovet av utveckling stort. Kostnaden för sensorer, mätutrustning 
och kommunikationsutrustning sjunker stadigt, vilket troligen kommer att leda till att 
övervakning och tillståndsbedömningar genom mätning på konstruktioner blir allt mer vanligt 
förekommande. Kan man säkerställa och övervaka en konstruktions påkänningar över tiden är 
det möjligt att ytterligare optimera byggandet dessutom torde en övervakning av befintliga 
konstruktioner minska behovet av förstärkning Detta ger då också en större kostandseffektivitet i 
byggande och förvaltning. 
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En av de viktigaste frågorna som bör lyftas fram är att strukturera mätinsatserna. Ofta sker 
insatserna för hastigt, med för kort framförhållning, och ibland utan helhetstänkande eller tydlig 
struktur. En av de största fallgroparna man kan gå i vid en mätning eller övervakning är att för 
stor fokusering sker på själva mätningen och sensorerna och alldeles för lite resurser ges till 
förstudier samt hantering och utvärdering av data och uppföljning, speciellt gäller detta för 
förstärkta konstruktioner där man förutsätter att förstärkningen ska fungera som antaget över 
tiden. Speciellt bör man fokusera på följande när det gäller kombinationen mätning och 
förstärkning: 
 

• Verifiering av existerande beräkningsmodeller. 
• Modellering och mätning av existerande töjnings (spännings) fält. 
• Möjligheterna att integrera smarta sensorer i förstärkningsmaterialet för att på så sätt 

relativt enkelt kunna följa upp konstruktionen över tiden. 
 
Dessutom är det nödvändigt att modeller och metoder för att kunna modellera det som sker i 
brottgränstillståndet baserat på utförda mätningar i bruksgränstillståndet. 
 
Det är en spännande utveckling som står för dörren inom SHM området. Problem med kunskap 
och teknik kan vara stora men fördelarna som användandet av denna teknik ger är så stora att vi 
måste våga ta steget in i framtiden. 
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6 Statistisk beskrivning av laster baserat på 
mätningar av verkliga fordon 

6.1 Introduktion 

Av variabla laster på broar är trafiklasten den last som ger upphov till den enskilt största 
lasteffekten, se t ex [Das, 1997] och [Bailey, 1996]. Trafiklastens storlek har stor betydelse då nya 
broar dimensioneras men troligtvis ännu större betydelser då en befintlig bros säkerhetsnivå skall 
utvärderas. Storleken på lasteffekter genererade av fordon beror på en mängd olika egenskaper 
hos de trafikerande fordonen, t ex fordonets placering på bron, de enskilda axlarnas placering och 
tyngd. Storleken på lasteffekterna är givetvis också beroende av brons utformning, dvs. upplags 
förhållanden, spännvidd antal filer, osv. Andra faktorer som också påverkar lasteffekternas 
storlek är trafikintensiteten och fordonens sammansättning dvs. andelen tunga fordon, se 
[Carlsson, 2006]. 
 
Att kunna beskriva lasteffekter genererade av fordon i broar statistiskt är nödvändigt för att 
kunna genomföra probabilistiska analyser av konstruktioner, eftersom indata till en sådan analys 
är de i brottekvationen ingående variablernas statistiska fördelning. En annan anledning till att det 
är bra att ha kännedom om trafiklasters statistiska fördelningar är om karakteristiska värden i 
normer för trafiklasterna skall bestämmas eller om trafiklasterna skall harmoniseras till andra 
normer t ex Eurocode. För att det är utifrån dessa statistiska fördelningar som de karakteristiska 
värdena för variabla laster i normer bestäms.  
Det enda sättet att få kännedom om trafiklasternas statistiska fördelningar är att utföra mätningar 
av verkliga fordon. I detta kapitel redovisas hur man utifrån mätningar i fält av verkliga fordon 
kan bestämma statistiska maximum fördelningar för några olika trafiksituationer som t ex 
ensamma tunga fordon, möte mellan två tunga fordon och karavaner av flera tunga fordon. 

6.2 Mätningar av fordonskarakteristika 

Mätningar av verkliga fordon har endast utförts storskaligt i Sverige vid två tillfällen. Det första 
tillfället skedde i början av 90-talet inför byggandet av Höga kusten bron. Syftet med mätningarna 
var att ta fram realistiska laster för broar med längre spännvidd. Dessa mätningar finns beskrivna 
i bland annat, [Östlund, 1996], [Getachew, 2003] och [Carlsson, 2002]. Den andra stora mät 
omgången av fordon skedde under åren 2002 och 2003 på ett flertal platser i Sverige. 
Mätningarna gjordes på både motor- och landsvägar och syftet var att ta fram bättre underlag för 
att dimensionera vägars underbyggnad. Resultatet från dessa mätningar finns beskrivna i 
Vägverket (2004b). 
 
Trafiklastmodellerna i den Europeiska bronormen [Eurocode 2, 2002] är baserade på mätningar 
av fordon i Europa. Det var framförallt mätningar av tunga fordon på motorvägarna genom 
Frankrike och Tyskland som användes. På dessa vägar är intensiteten av tunga fordon i intervallet 
1000-8000 tunga fordon per dag. I [Calgaro, 1998] finns en liten del av dessa mätresultat 
redovisade. Enligt honom är dagsmaximum för fordonens totalvikt i intervallet 400-650 kN. 
Dessa värden ligger över det tillåtna i respektive länder och då skall vi komma ihåg att dessa 
värden endast är dagsmaximum vilket innebär att årsmaximum som normer baseras på är ännu 
högre. 
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Även i USA och Kanada har det gjorts mätningar av trafiklaster. Dessa mätningar är gjorda 
tidigare än mätningarna i Europa och syftet med dessa mätningar var att kalibrera de 
Amerikanska och Kanadensiska bronormerna ASSHTO 1996 respektive Canadian Highway 
Bridge Design Code CAN/CSA-S6-00. En stor del av arbetet med att kalibrera dessa normer är 
utfört av Nowak och finns beskrivet i bland annat [Nowak, 1993]. Dessa mätningar gjordes under 
14 dagar och det gick till på ett sådant sätt att de fordonen som visuellt såg tunga ut stoppades 
och vägdes. Totalt vägdes ca 9250 fordon. De yngsta Svenska och Europeiska mätningarna är 
gjorda med hjälp av så kallad WIM-teknik (se även kapitel 3.2 och kapitel 4.1) vilket innebär att 
intressanta fordonsdata kan mätas utan att fordonet behöver stanna. Olika WIM-tekniker finns 
beskrivna tidigare i denna rapport men för den intresserade även i [Quiligan, 2003] och [COST 
323, 1997].  
 
De Svenska mätningarna från åren 2002-2003 innehåller fordonsdata för ca 32000 tunga fordon 
från åtta olika geografiska platser i Sverige, Västerås, Motala, Borensberg, Oskarshamn, 
Strängnäs, Sparresholm, Kinna och Grästorp. De viktigaste fordonsdata som finns lagrat från 
dessa mätningar är: 
 

• Tiden då fordonet passerade 
• Fordonets hastighet 
• Fordonets antal axlar 
• Axlarnas tyngd 
• Axlarnas position 

 
En utvärdering av dessa mätningar finns beskriven i [Carlsson, 2006] och de viktigaste 
slutsatserna från denna studie är att: 
 

• Tunga fordon kör med högre hastighet än lagligt 
• Det finns en hel del fordon som inte följer gällande lagstiftning för hur mycket man får 

lasta. 
• Andelen tunga fordon varierar mellan 9-14 % med ett medelvärde av 11,5 %. 
• Analys av datamaterialet visade också att följande karakteristika var oberoende av vägtyp 

och trafikintensitet: 
1. Medellängden hos de tunga fordonen 
2. Medel totalvikten hos de tunga fordonen  
3. Andelar fordonstyper, dvs fordonens antal axlar. 

 
Den sista punkten kan tolkas som att trafiken är homogen på det svenska vägnätet, vilket om 
man drar det till sin spets skulle innebära att det räcker att mäta på ett ställe. Givetvis är det inte 
så, för det finns vissa vägavsnitt i Sverige där extremt tunga fordon är överrepresenterade. Ett 
sådant exempel är vissa vägar i norra Sverige där mycket timmer transporteras. 
 
Med utdata från WIM-mätningar är det möjligt att bestämma lasteffekter av trafik mycket exakt 
och i följande avsnitt redovisas hur man med utgångspunkt från WIM-mätningar bestämmer 
fördelningsfunktioner för olika lasteffekter i broar.  
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6.3 Bestämning av statistiska fördelningar för snittkrafter 
orsakade av enstaka tunga fordon och koncentrerade laster 

Att bestämma fördelningsfunktioner för snittkrafter genererade av fordon i broar är komplext 
eftersom dessa lasteffekter har mycket stor variabilitet. För att bestämma snittkrafternas naturliga 
variation kan tre olika metoder utskiljas: 
 

1. Man använder de uppmätta fordonen och stegar dem över en influenslinje eller en 
influensyta för att bestämma snittkrafter. Exempel i litteraturen där denna metod 
utnyttjats är tex [Nowak, 1993], [Bez, 1989] och [Cremona, 2001]. 

 
2. Man bestämmer stokastiska variabler som beskriver ett fordon. Exempel på sådana 

variabler är axel-, boogie- och trippelaxeltryck samt deras inbördes avstånd. Från dessa 
fördelningar simuleras fiktiva fordon som kan användas för att bestämma snittkrafter i 
broar. Denna metod är utnyttjad av bland annat [Bailey, 1996]. 

 
3. Den sista metoden bygger på att man skapar teoretiska modeller av fordon och utifrån 

dessa modeller beräknas önskade snittkrafter. Metoden är beskriven i [Ghosen och 
Moses, 1985]. 

 
Med dessa tre metoder är det möjligt att bestämma olika snittkraters naturliga variation. Dock är 
det, åtminstone i brottgränstillståndet, så att man oftast är intresserad av hur snittkrafternas 
årsmaximum är fördelade. Det är från dessa fördelningar som karakteristiska värden för variabla 
laster bestäms och det är också dessa fördelningar som utnyttjas vid tillförlitlighets analyser av 
konstruktioner. 
 
För att kunna beskriva årsmaximumfördelningarna för snittkrafter genererade av fordon exakt 
måste mätningar av fordon utföras kontinuerligt under flera efterföljande år. Detta är naturligtvis 
inte genomförbart av ekonomiska och tidsmässiga skäl. Ett sätt att bestämma dessa 
extremvärdesfördelningar är med hjälp av simulering, hur man kan gå till väga beskrivs i kapitel 
6.4. En annan metod är att utnyttja så kallad ”klassisk extremvärdesteori” för att bestämma 
snittkrafternas extermvärdesfördelningar. Denna metod används i bland annat [Nowak, 1993] 
och [Brime, 1999]. Ytterligare metoder för att bestämma extremvärdesfördelningar är Peaks Over 
Thresholds (POT) metoden eller Rices formel. Den senare metoden användes bla då de 
karakteristiska lasterna i [Eurocode 2, 2002] bestämdes, se [Calgaro, 1998]. Den har också 
utnyttjats vid andra tillfällen för att bestämma trafiklaster, se [Getachew, 2003] och [Cremona, 
2001].  POT-metoden är yngre än de övriga metoderna för sådana här applikationer, dock har 
den utnyttjats för att bestämma lasteffekter genererade av fordon i vägbroar av [Crespo-
Minguillón och Casas, 1997] och [Carlsson, 2006]. Även [James, 2003] har använt metoden för att 
bestämma trafiklaster genererade av tåg i järnvägsbroar. Metoden är mycket användbar för sådana 
här applikationer och beskrivs utförligare nedan. 

6.3.1 Lasteffekter orsakade av ensamma fordon 

För broar med korta spännvidder genereras de maximala snittkrafterna av ett riktigt tungt ensamt 
fordon eller av ett möte mellan två tunga fordon. Vilken av de båda situationerna som ger 
upphov till den största snittkraften är beroende av brons geometriska utformning. För balkbroar 
där balkarna är placerade rakt under körfilerna är trafiksituationen med ett ensamt tungt fordon 
den farligaste, medan det för plattbroar troligtvis är ett möte mellan två fordon som är den 
farligaste trafiksituationen. 
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För att bestämma snittkrafternas naturliga variation genererade av ett ensamt fordon utnyttjas 
metod 1 enligt ovan. För att exemplifiera metoden utnyttjas influenslinjen för mittmomentet hos 
en fritt upplag balk och det antas att det trafikerade fordonet har två axlar. Proceduren för att 
bestämma maximalt mittmoment är enligt följande: 
 

1. Fordonets första axel placeras i position 1, 01 =x , se Figur 6.1. 
2. Fordonet stegas över influens linjen, från position 1 till position 3, med lämplig steglängd. 
3. I varje steg, t ex position 2, se Figur 6.1 bestäms axlarnas läge, 1x  och 2x  med 

utgångspunkt från det uppmätta fordonet och motsvarande influensvärden 1I  och 2I .  

Produkten mellan influensvärdena och de uppmätta axellasterna 1P  och 2P , [ ] ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅

2

1
21 I

I
PP  

ger mittmomentet för det aktuella steget. 
4. Det maximala momentet för det aktuella fordonet sparas och proceduren upprepas för 

övriga uppmätta fordon. 
 

 
Figur 6.1: Illustration som beskriver hur snittkrafter orsakade av ett ensamt fordon bestäms, 

L  är brons spännvidd.  

 
För att beskriva POT-metoden utnyttjas de senaste Svenska WIM-mätningarna som utfördes 
under åren 2002-2003 och beskrevs i början av detta kapitel. För samtliga 32000 tunga fordon i 
datafilen bestämdes respektive fordons maximala mittmoment i en bro med spännvidden 30 m. I 
Figur 6.2  visas ett histogram för dessa mittmoment. 
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Figur 6.2: Histogram för mittmomentet i en frittupplagd balk med spännvidden 30 m. 

 
Histogrammet i Figur 6.2 beskriver den naturliga variationen för mittmomentet, dock är vi som 
tidigare nämnt intresserade av fördelningsfunktionen för momentets årsmaximum. Figur 6.2 visar 
att det inte är möjligt att anpassa dessa värden till någon känd fördelning eftersom att dessa 
moment är uppbyggda av flera olika fördelningar. Det är också ganska meningslöst att försöka 
anpassa dessa data till en fördelning eftersom att man bara intresserade av värdena på den högra 
svansen. För sådana situationer är POT-metoden mycket användbar, och går ut på att man väljer 
en lämplig nivå, ”threshold”, u  och försöker anpassa differensen mellan de observationer som 
överskrider  u  och nivån till en känd fördelning. I Figur 6.3 är dessa differenser anpassade till en 
exponential- fördelning med skalparametern, 112=m  kNm 
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Figur 6.3: Enpirisk och anpssad exponetial fördelning för mittmomentet i en fritt upplagd bro 

med spännvidden 30 m. 

 
Det är allmänt vedertaget att antalet fordon som passerar ett visst vägavsnitt kan antas vara 
Poisson fördelat, se bla [Vejdirektoratet, 2004]. Det är också visat i [Carlsson, 2006] att antalet 
fordon som överstiger ett visst tröskelvärde är Poisson fördelat. Det kan visas att maximum av 
ett Poisson fördelat antal exponentialfördelade överträdelser är Gumbel fördelat, se [WAFO, 
2000], med fördelningsfunktion enligt nedan. 
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))/)(exp(exp()( abxxFX −−−=     (6.1) 
 
Där a  och b  är Gumbelfördelningens parametrar och bestäms enligt nedan. 
 

)ln( umub
ma

λ+=
=      (6.2) 

 
Där m  är skalparametern för exponentialfördelningen. u  och uλ  är den valda nivån respektive 
intensiteten av observationer som överskrider den valda nivån under referensperioden. Detta 
innebär att parametrarna i extremvärdesfördelningen är beroende av t ex fordonens totalvikt, 
brons geometri och upplagsförhållanden. Men det är också så att lägespararemetern b  är 
beroende av trafik intensiteten vid den aktuella bron, ökar trafikintensiteten så ökar 
lägesparametern. 

6.3.2 Koncentrerade laster 

Med koncentrerade laster avses laster genererade av en singel-, boogie- eller trippelaxel. Dessa 
typer av laster är framförallt intressanta då lasteffekter i broars tvärriktning eller broar med 
extremt liten spännvidd studeras. Vissa WIM-system kan klassificera olika fordonstyper vilket 
innebär att de kan tolka hur axlar är konfigurerade, de kan t ex ange att det trafikerande fordonet 
har ett x  antal boogie axlar. För det systemet som utnyttjades vid de tidigaste svenska 
mätningarna var denna typ av fordons klassificering möjlig, dock var precisionen inte den bästa, 
se [Carlsson, 2006]. Enligt författaren verkade det som att systemet i vissa fall blandade ihop 
trippel- och boogieaxlar med singelaxlar vilket medförde att dessa singelaxlar fick alldeles för 
höga axeltryck. Problemet, som med alla andra typer av mätningar, är att sortera ut dessa felaktiga 
mätresultat från verkliga. 
 
För att bestämma extremvärdesfördelningar för olika typer av axeltryck kan POT-metoden med 
fördel användas, se [Carlsson, 2006]. Principen är den samma som ovan, istället för att bestämma 
intensiteten av fordon som överskrider tröskelvärdet är det antalet singel-, boogie- eller 
trippelaxlar som överskrider den valda nivån. Det är lättare att bestämma 
extremvärdesfördelningar för olika typer av axeltryck än motsvarande fördelningar för enstaka 
fordon eftersom man kan gå direkt på axeltrycken och alltså inte behöver utnyttja influenslinjer. 
Extremvärdes fördelningarna i detta fall beskriver hur de maximala axeltrycken är fördelade 
under en given referensperiod och inte som i fallet ovan hur snittkrafterna är fördelade. 

6.4 Bestämning av snittkrafter orsakade av ett eller flera 
tunga fordon 

I detta avsnitt redovisas hur man kan gå tillväga för att bestämma de statistiska 
fördelningsfunktionerna för två olika lastsituationer. I det första fallet studeras de laster som 
genereras i broar vid ett möte mellan två tunga fordon. I det andra fallet studeras lasteffekternas 
fördelningsfunktioner i broar med långa influenslinjer. I båda dessa fall bestäms 
fördelningsfunktionerna med hjälp av simulering. 
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6.4.1 Snittkrafter genererade av möten mellan tunga fordon 

Definitionen av ett möte är att det finns två fordon i två motsatta filer som färdas i motsatt 
körriktning samtidigt på bron. I avsnittet där snittkrafter orsakade av ett enskilt fordon studerats 
visade det sig att snittkrafternas storlek var beroende av trafikintensiteten, dvs. antalet fordon 
som passerar bron under referensperioden. Snittkrafternas storlek vid ett möte är beroende av 
mötesintensiteten vilken är beroende av trafikintensiteten i de båda färdriktningarna, fordonens 
hastighet, samt fordonens och brons längd, för ytterligare information se [Carlsson, 2006].  
 
En annan faktor som är viktig då den totala lasteffekten av de två mötande fordonen utvärderas 
är mötespunkten. Från definitionen är det givetvis så att båda fordonen bidrar till den totala 
lasteffekten. Studera Figur 6.4 och anta att fordonen 1V  och 2V  färdas med samma hastighet och 
att 1V  är det fordonet som ger det största enskilda bidraget. Det innebär att om 2V  skall bidra till 
den totala lasteffekten så måste 2V  finnas någonstans mellan position 2.1 och 2.2 då 1V  befinner 
sig i position 1.1. 
 
 
 

 
Figur 6.4: 1V  är det fordon som ger det största bidraget till den totala lasteffekten. 1V  bidrar 
till den totala lasteffekten då den befinner sig mellan position 1.1 och 1.2. Om 2V  skall bidra till 
den totala lasteffekten måste 2V  befinna sig mellan position 2.1 och 2.2 då 1V  är i position 1.1. 
Figuren är tagen från [Carlsson 2006]. 
 
Som nämndes ovan är mötespunkten mellan de två fordonen mycket avgörande för den totala 
lasteffektens storlek. I vissa fall är det så att lasteffekten av 1V  och 2V  är densamma som 
lasteffekten genererad av enbart 1V . Figur 6.5 och 6.6 visar två simuleringar av två möten mellan 
två 7-axliga fordon på en fritt upplagd bro med spännvidden 30 m och det är fältmomentet som 
studeras. 
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Figur 6.5 Fältmomentets variation då  1V  färdas från position 1.1 till position 1.2. Mötet sker 
i närheten av det kritiska snittet vilket innebär att lasteffekten av 1V  och 2V  är större än enbart 1V . 
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Figur 6.6 Fältmomentets variation då  1V  färdas från position 1.1 till position 1.2. Mötet sker 
i närheten av det ena stödet vilket innebär att lasteffekten av 1V  och 2V  är samma som av enbart 

1V . 
 
Av Figurerna 6.5 och 6.6 framgår det tydligt att det inte är alla möten där den totala lasteffekten 
är större än enbart lasteffekten av 1V .  
 
Precis som för alla andra lasteffekter är det lasteffekternas extremvärdes fördelningar som är av 
intresse. Dessa fördelningar bestäms med simulering. En kortfattad beskrivning av hur en sådan 
simulering kan göras beskrivs nedan: 
 

1. Simulera antalet möte under referensperioden. Det är allmänt accepterat att antalet möten 
under referensperioden är Poisson fördelat där medelvärdet är beroende av ovan nämnda 
faktorer. 

2. Dra slumpmässigt två fordon från data filen med uppmäta fordon och placera det 
fordonet som ger upphov till den största lasteffekten, fordon 1V  i position 1.1 enligt Figur 
6.4. 

3. Simulera 2V :s position vilken kan antas var rektangelfördelad mellan position 2.1 och 2.2, 
se Figur 6.4. 
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4. Stega samtidigt  med lämplig steglängd de två fordon i motsatt riktning över bron. I varje 
steg beräknas den totala lasteffekten av de båda fordonen. Den maximala lasteffekten 
sparas i en vektor. 

5. Upprepa punkterna 2 till 4 enligt punkt 1 antal gånger. Och spara den maximala 
lasteffekten i en ny vektor vilken då innehåller maximum för den givna referensperioden.  

 
Processen upprepas ett visst antal gånger och maximumen anpassas till en 
extremvärdesfördelning. Processen måste upprepas så många gånger att parametrarna i 
extremvärdesfördelningen blir stabila. En utförligare beskrivning av denna simulerings process 
finns beskriven i [Carlsson, 2006]. I Figur 6.7 finns exempel från två simuleringar, en där det 
förväntade antalet möten är 100 möten per år och en där det är 8000 möten per år. I båda fallen 
är det fältmomentet i en fritt upplagd bro med spännvidden 30 m som studeras. 
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Figur 6.7 Anpassad extremvärdes fördelning och empirisk fördelning för årsmaximum. 
 
Figur 6.7 visar att en ökning av mötesintensiteten leder till ökande lasteffekter. Den anpassade 
extremvärdesfördelningen är en generell extremvärdes fördelning vilken har tre parametrar och 
har visat sig mycket användbar för approximera lasteffekter genererade av möten mellan fordon. 
För ytterligare information om den generella extremvärdes fördelningen se [WAFO, 2000] 
 
Dessa simuleringar är möjliga att genomföra, dock fodras det mätdata. Den typen av mätdata 
som behöv finns angivet i stycket 6.2. Utöver dessa data krävs det mätningar på trafikintensiteter 
i de båda färdriktningarna vid den aktuella bron. Andra saker som är av intresse och som inte 
finns uppmätta är fordonens placering i sidled vid ett möte. Det är inte orimligt att tänka sig att 
fordonen vid ett möte kör längre ut mot kanterna. Dynamiska effekter, hur skall man behandla 
sådana faktorer då två fordon är inblandade? Det finns forskning som tyder på att dynamiska 
effekter minskar eftersom dynamiska effekter dämpas ut då det finns fler än ett fordon på bron 
samtidigt, se [Hwang och Nowak, 1991] 

6.4.2 Snittkrafter genererade i broar med långa influenslinjer 

För broar med längre spännvidder eller kontinuerliga broar räcker det inte att bara studera 
ensamma tunga fordon eftersom att det finns stor sannolikhet att det kommer två eller flera 
tunga fordon efter varandra. För broar med långa influenslinjer kommer alla dessa fordon att 
bidra till en kombinerad lasteffekt. Figur 6.8 visar en modell av en bro med tre fack.  
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Figur 6.8 Modell av en kontinuerlig bro med tre fack. 
 
Figur 6.8 visar influenslinjen för stödmomentet vid B. 
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Figur 6.8 Influenslinje för stödmomentet vid stöd B för en bro med 4 stöd. 
 
Av Figur 6.8 framgår det att fordon som befinner sig mellan stöd A och C bidrar till 
stödmomentet, medan fordon som befinner sig mellan stöd C och D minskar stödmomentet.  
 
För sådana här typer av broar måste två trafik situationer studeras. Den första trafiksituationen är 
en kö av fordon som rör sig framåt mycket långsamt. I denna kö är det en blandning av tunga 
och lätta fordon, se Figur 6.9. 
 
 

 
Figur 6.9 Illustration av en kö. 
 
Den andra trafiksituationen som måste undersökas är en karavan av tunga fordon, det är inte 
ovanligt att lastbilar samkör. Denna karavan av enbart tunga fordon färdas med normal hastighet. 
En principskiss av en karavan visas i Figur 6.10. 
 
 

 
Figur 6.10 Illustration av en karavan. 
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Vilken av de två trafiksituationerna som är farligast är helt beroende på hur vanligt det är att det 
bildas en kö på bron. Generellt är det så att om köbildning är en vanlig företeelse så är denna 
trafiksituation den farligaste, men om köer är ovanliga är trafiksituationen med karavaner den 
farligaste, se [Brime, 1999] och [Carlsson, 2006]. Simulering används för att bestämma 
extremvärdes fördelningarna för dessa två trafiksituationer, metodiken för detta finns redovisat i 
bla. [Bailey, 1996] och [Getashew, 2003]. 
 
För att kunna utföra simuleringar för dessa laster måste man precis som tidigare ha mätdata för 
enskilda fordon men också en del övrig information om trafikens sammansättning är nödvändig. 
Sådana faktorer som påverkar snittkrafters storlek genererade av dessa två trafiksituationer är: 
 

• Hur många karavaner och köer bildas det under en referensperiod? 
• Om det kommer ett tungt fordon. Hur stora är sannolikheterna att nästa fordon är tungt 

eller lätt? 
• Hur stora är avstånden mellan fordonen i köer och karavaner? 
• Hur många fordon består köerna eller karavanerna av? 
 

Av ovanstående frågeställningar går inte alla att mäta utan måste observeras, t ex hur vanligt 
förekommande det är att det bildas köer. Andra faktorer så som sannolikheten att ett tungt 
fordon efterföljs av ytterligare ett tungt fordon går att få ut från WIM-mätningar Det är alltså 
viktigt att inte lätta fordon sorteras bort vid efterbehandling av datamaterialet. Dessa två 
trafiksituationer är mycket komplexa, men om man lägger ner lite extra kraft vid utvärderingen av 
datamaterialet är det möjligt att ta fram realistiska laster för broar med längre influenslinjer. 

6.5 Övriga faktorer som påverkar trafiklastens storlek 

Som beskrivits ovan är WIM-mätningar av fordon mycket kraftfulla och den information som de 
ger är mycket användbar för att bestämma laster och lasteffekter i broar. För att kunna göra en 
fullständig beskrivning av trafiklasterna saknas bara två faktorer: 
 

1. Axlarnas placering i tvärled av bron och avståndet mellan hjulen inom en axel. 
2. Mätning av den dynamiska effekten av ett fordon och att kunna göra en generell 

beskrivning av den samma. 
 
Dessa två faktorer diskuteras nedan i detta stycke. 

6.5.1 Dynamiska effekter 

Trafiklasten består av två delar, en statisk och en dynamisk del. Den statiska delen är den last som 
fordonet ger upphov till i vila. Dynamiska effekter genereras i broar som en följd av att fordonet 
kommer i vertikal svängning då fordonet är i rörelse.  
I de flesta bronormer är de dynamiska effekterna inbakade i trafiklastmodellerna, t ex [Vägverket, 
2004a] och [Eurocode 2, 2002]. I den Svenska klassningsnormen för vägbroar beräknas det 
dynamiska tillskottet som en funktion av spännvidden. I Danmark har man utarbetat en 
probabilistisk klassningsnorm, [Vejdirektoratet, 2004]. I denna norm är det dynamiska tillskottet 
modellerat som en normalfördelad stokastisk variabel där medelvärdet är en funktion av 
fordonens totalvikt, där ökande totalvikt ger ett minskat dynamiskt tillskott. Detta antagande är 
helt i linje med forskning inom området, se t ex [Nowak, 1993], [Hwang och Nowak, 1991] och 
[Das, 1997]. 
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Då man utför WIM-mätningar mäts den totala trafiklasten, (statisk + dynamisk). När 
mätresultatet utvärderas filtreras det dynamiska delen bort. Detta innebär att det är möjligt att 
bestämma hur stor den dynamiska effekten är för den specifika bron och fordonet som 
mätningen utförs på. Det är dock mycket svårt att göra någon generell beskrivning av den 
dynamiska andelens storlek. Detta är en av anledningarna till att variationskoefficienten för det 
dynamiska tillskottet i [Vejdirektoratet, 2004] är satt till ett mycket högt värde, 100 %. 
En möjlig väg att gå för att försöka kvantifiera det dynamiska tillskottet skulle kunna vara att 
samla nationell och internationell information som finns tillgänglig från mätning angående 
dynamiska effekter i en databas. Med denna databas som utgångspunkt skulle man kunna få 
vägledning för att välja en lämplig storlek på den dynamiska förstoringsfaktorn för andra broar. 

6.5.2 Fordons placering i brons tvärriktning 

Fordonens placering i tvärled av bron och avståndet mellan hjulen inom samma axel är viktiga 
parametrar för att kunna bestämma snittkrafter i broar. Dessa faktorer påverkar snittkrafternas 
storlek både i tvär- och längdled av bron. I tvärled av bron påverkar fordonets placering 
snittkrafternas storlek i sekundära element, t ex plattor upplagda på huvudbalkar. I längdled har 
fordonens placering i tvärled stor inverkan på snittkrafternas storlek, t ex vridning av 
huvudbalkar. Det är också så att fordonens placering i tvärled har direkt inverkan på filfaktorn 
som påverkar storleken för t ex momentet och tvärkraften i huvudbalkar.  
Fordonens placering i tvärled av bron och avståndet mellan hjulen inom en axel är två parametrar 
som det finns lite eller inget alls skrivet om i litteraturen. Angående avståndet mellan hjulen inom 
en axel finns det inga av författaren kända mätningar eller utredningar utförda. Vad det gäller 
fordonens placering i tvärled på vägbanan har mätningar i mindre skala gjorts i Sverige, se 
[Getachew, 2003]. Det finns också angivet i de Danska klassningsreglerna, [Vejdirektoratet, 2004] 
hur denna variabel skall hanteras probabilistiskt. Var bakgrundsdokumentation för dessa regler är 
hämtade är inte känt av författaren.  
För att kunna göra en statistisk beskrivning av axlarnas position i tvärled av bron är det två 
variabler som behöver undersökas 1a  och 2a , se Figur 6.11. 1a  är avståndet mellan det inre hjulet 
och filens begränsningslinje, 2a  är avståndet mellan hjulen inom en axel. Dessa två variabler 
skulle vara möjliga att statistiskt beskriva genom att utföra mätningar och litteraturstudier, 
författaren återkommer till detta ämne i kapitel 8.  
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Figur 6.11: Illustration av fordons position i tvärled av en bro. 

6.6 Sammanfattning 

I många fall är deterministiska normer konservativa vilket är bra då nya broar skall dimensioneras 
eftersom det vid dimensioneringstillfället inte medför någon större kostnadsökning att ha en 
ökad säkerhetsmarginal. Att förstärka en gammal bro som inte uppfyller önskad säkerhetsnivå är 
kostsamt och i många fall svårt att utföra. Det är oftast så att säkerhetsnivån är utvärderad med 
hjälp av en modern deterministisk norm och eftersom den är konservativ uppfyller den aktuella 
bron inte kraven. För äldre broar som inte riktigt uppfyller säkerhetskraven men ligger i närheten 
av att klara dem skulle man kunna tänka sig att utföra en noggrannare analys som tar bättre 
hänsyn till de faktorer som gäller vid den aktuella bron. Probabilistiska metoder har fördelen att 
det är enkelt att implementera information som är specifik för den aktuella bron. För att kunna 
utföra en probabilistisk analys av en konstruktion måste de i brottekvationen ingående stokastiska 
variablernas fördelningsfunktioner vara kända. Statistisk information för hållfasthets relaterade 
variabler finns det rikligt med i litteraturen, så även för variabler relaterade till permanenta laster. 
Då det gäller trafiklaster är det mer sparsmakat i litteraturen, vilket till stor del beror på 
svårigheten och de höga kostnaderna för att utföra sådana mätningar. Som visat i detta stycke 
bygger alla de beskrivna trafiklasterna på mätningar av verkliga fordon vilket visar hur viktiga 
dessa mätningar är. Det är inte bara mätningarna som är viktiga utan också hur de tas till vara och 
förädlas till realistiska trafiklastmodeller.  
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7 Förslag på forskningsprojekt 

7.1 Statistisk beskrivning av filfaktorn 

Sammanfattande projektbeskrivning 

Projektet går ut på att göra en statistisk beskrivning av var trafikerande fordons axlar är placerade 
i tvärled på en bro. För att möjliggöra detta fodras mätningar. För att kunna använda dessa 
mätningar i analyser av broar fodras det att dessa mätvärden förädlas till statistiska fördelningar 
som beskriver positionen av de trafikerande fordonen. 

Bakgrund 

Fordons placering i brons tvärriktning kan ha stor betydelse för snittkrafternas storlek i olika 
konstruktionselement, både för element som bär i tvär- och längdled. För sekundära 
konstruktionselement som t ex brobaneplattor upplagda på balkar, är momentet i plattan mycket 
beroende av fordonens placering i brons tvärriktning. För primära konstruktionselement, t ex för 
huvudbalkar är snittkrafternas storleksordning direkt kopplad till fordonens placering i tvärled 
genom filfaktorn. Forskning inom området är ringa, med den som är utförd, [Getachew, 2003] 
pekar på att fordons placering i tvärled enligt bronormer är konservativ. 

Syfte 

Syftet med projektet är att ta fram underlag för att göra en statistisk beskrivning av fordons 
placering i brons tvärriktning. För att möjliggöra en fullständig beskrivning av axlarnas placering i 
tvärled av bron måste även avståndet mellan hjulen undersökas. De statistiska beskrivningarna av  
dessa variabler skall göras på ett sådant sätt att det är möjliga att utnyttja dessa i analyser av broar, 
både deterministiska och probabilistiska. 

Förväntad nytta för Vägverket 

Att ha en bra och realistisk beskrivning av var i förhållande till körfältet som fordon är placerad 
innebär att det är möjligt att bestämma realistiska snittkrafter i olika konstruktionselement. 
Snittkrafter bestämda enligt dessa mer realistiska fordons placeringar kommer i de flesta fall bli 
mindre än motsvarande snittkrafter bestämda enligt gällande normer. Dessa lägre snittkrafter kan 
utnyttjas då säkerhetsnivåer för befintliga broar beräknas. I nydimensioneringsfallet är nyttan av 
att reducera laster inte lika kostnadseffektivt eftersom det inte medför någon större 
kostnadsökning att öka t ex en balkdimension. 

Typ av projekt 

Samverkansprojekt 

Forskningsmiljö 

Projektet kommer att utföras vid Lunds tekniska högskola, avdelningen för konstruktionsteknik 
och Kungliga Tekniska Högskolan, avdelningen för Brobyggnad. 
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7.2 Statistiska trafiklastmodeller 

Sammanfattande projektbeskrivning 

Projektet går ut på att ta fram statistiska trafiklastmodeller som kan användas av brokonstruktörer 
vid ”probabilistisk klassning” av vägbroar. Dessa trafiklastmodeller skall baseras på redan utförda 
mätningar av verkliga fordon och forskning inom området i Sverige. 
 
Bakgrund 
Då en befintlig bros säkerhetsnivå utvärderas används i dagsläget Vägverkets norm 
”Klassningsberäkningar av vägbroar”, vilken är deterministisk. Denna norm skall täcka alla typer 
av broar, detta medför att den i vissa fall är konservativ. Vid fall då denna norm utnyttjas och den 
aktuella bron inte riktigt uppfyller normens krav avseende säkerhet måste brons säkerhetsnivå 
uppgraderas. Vanligt är då att bron förstärks, vilket oftast är svårt och kostsamt. Ett annat 
alternativ skulle kunna vara att utföra en mer avancerad analys och i bästa fall visa att bron har en 
tillfredställande säkerhetsnivå. Ett exempel på en sådan metod där det är lätt att implementera 
information som är specifik för den aktuella bron är probabilistiska metoder. För att kunna ut 
utnyttja en sådan metod måste det finnas statistisk information angående de i brottfunktionen 
ingående statistiska fördelningar. 

Syfte 

Syftet med projektet är att göra en statistisk beskrivning av trafiklastmodeller som är möjliga och 
enkla att använda för konstruktörer. Basen för dessa trafiklastmodeller skall vara befintlig mätdata 
och forskning inom området, t ex [Carlsson, 2006]. 

Förväntad nytta för Vägverket 

Om det finns statistiska beskrivningar av trafiklastmodeller baserade på karakteristika hos 
Svenska fordon är det möjligt att klassa broar probabilistiskt. Det innebär att det är möjligt för 
Vägverket att kräva av konstruktören att han eller hon utför en probabilistisk klassning för en bro 
som inte riktigt uppfyller den deterministiska normens krav avseende säkerhet. Detta kan 
medföra att den aktuella bron klarar önskade säkerhetskrav och resurser för att öka brons 
säkerhet kan sättas in på ett annat ställe där det är bättre behövligt. 

Typ av projekt 

Projektet är ett post doc. projekt. 

Forskningsmiljö 

Projektet kommer att utföras på Lunds Tekniska Högskola vid avdelningen för Konstruktions-
teknik. 
 



7.3. Verifiering av befintliga broars verkningssätt och säkerhet genom dynamisk mätning och 
FEM-analys 

 61 

7.3 Verifiering av befintliga broars verkningssätt och 
säkerhet genom dynamisk mätning och FEM-analys 

Sammanfattande projektbeskrivning 

Problem/möjlighet 
För att verifiera att konstbyggnaderna upprätthåller tillräcklig bärförmåga, stadga och beständig-
het behöver deras tillstånd bestämmas. Genom instrumentering och övervakning kan tidpunkten 
för reparation förskjutas vilket leder till kostnadsbesparingar, metoderna behöver dock göras mer 
praktiskt användbara. Med bättre kunskap om hur tillståndet för en upptäckt skada förvärras med 
tiden kan planering av åtgärder optimeras och kostnader sparas samtidigt som säkerheten ökar 
eller onödiga avstängningar undviks. Dimensioneringen och bärighetsberäkningar görs idag med 
förenklade modeller för lasternas överförande till lasteffekter.  

Ansats 
Ett stor kunskap håller på att byggas upp inom området dynamisk mätning och analys av brokon-
struktioner. De metoder som utvecklats har stor potential för att kunna studera många av de pro-
blem som är förknippade med befintliga broars verkningssätt och säkerhet. Exempel på indata 
för s.k. klassningsberäkningar som kan erhållas med föreslagna metoder är: 

• Dynamisk inverkan för bestämning av verkliga dynamiska förstoringsfaktorer 

• Lastinverkan t.ex. i form av sidoposition 

• Konstruktionens verkningssätt. Det har visat sig särskilt intressant att få fram verkliga 
upplagsförhållanden. I vanliga analyser tillämpas ofta förenklade upplagsmodeller som ej 
står i samklang med verkligheten. 

 

Förväntad nytta för Vägverket 

Med mer sofistikerade modeller kan befintliga broars bärighet och dimensionerande livslängd 
ökas. 

 
Typ av projekt 

Projektet kommer att genomförs i form ett doktorandprojekt. 

Forskningsmiljö 

Projektet kommer att utföras på Kungliga Tekniska Högskola vid avdelningen för Brobyggnad. 
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7.4 Säkrare bärighetsbestämning av broar genom upp-
daterade strukturmodeller och fältmätningar 

Sammanfattande projektbeskrivning 

Målet med projektet är att vidareutveckla och verifiera metoder för uppdatering av 
strukturmodeller med hjälp av fältmätningar på broar. Pågående forskningsprojekt har visat på 
potentialen till förbättrade bärighetsanalyser, inte minst genom mer realistiska randvillkor. 
Projektet förväntas resultera i praktiska anvisningar för broförvaltaren om när och på vilket sätt 
fältmätningar och strukturberäkningar bör kombineras för förbättrade broutvärderingar. 

Bakgrund 

I ett pågående forskningsprojekt vid Chalmers har en metodik för uppdatering av struktur-
modeller med hjälp av statiska och dynamiska fältmätningar tagits fram och tillämpats på Nya 
Svinesundsbron. Detta projekt visar att uppdatering av strukturmodellen bäst sker genom en 
kombination av manuell förbättring av modellen, baserad på känslighetsanalyser och 
ingenjörsmässiga bedömningar, och en automatisk uppdatering av kritiska modellparametrar med 
optimeringsmetoder. Med en sådan modelluppdatering kan man även bestämma parametrar som 
inte kan mätas direkt genom provtagningar eller oförstörande provningsmetoder, som t.ex. 
styvheten hos upplag och knutpunkter. Erfarenheten från avancerade bärighetsanalyser av broar 
visar att sådana randvillkor ofta är dåligt kända, samtidigt som de har en avgörande inverkan på 
bärförmågan. Mätprogram, provbelastning och strukturmodell måste dock utformas rätt för att 
uppdateringen skall bli möjlig och framgångsrik i praktiken. 

Syfte 

Syftet är att vidareutveckla och verifiera metoder och metodik för uppdatering av 
strukturmodeller. Projektet omfattar såväl utformning av strukturmodeller som utformning av 
mätprogram, provbelastning och övervakning. Metoderna skall anpassas för praktiskt 
ingenjörsarbete med hänsyn till brotyp, brons tillstånd och studerat verkningssätt.  

Förväntad nytta för Vägverket 

Projektet förväntas leda till förbättrade och säkrare bärighetsutvärderingar och till att högre 
bärförmåga kommer att kunna påvisas för många broar. Med strukturmodeller som är verifierade 
mot verkligheten kan också säkrare bedömningar och bättre riktade insatser göras under 
förvaltningsskedet.  

Typ av projekt 

Projektet är ett doktorandprojekt med aktivt arbetande disputerade forskare. 

Forskningsmiljö 

Projektet är tänkt att ledas av och huvudsakligen utföras vid Chalmers Konstruktionsteknik, men 
kommer att genomföras i samarbete med KTH Brobyggnad. I projektet sammanförs Sveriges 
ledande kompetens inom strukturberäkningar respektive mät- och övervakningsteknik för broar. 
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7.5 Förbättrad övervakning av broar 

Sammanfattande projektbeskrivning 

Målet med projektet är att utveckla metoder för identifiering av skador och för kontroll av 
funktionen hos broar genom instrumentering, övervakning och strukturanalys. Genom detta kan 
säkrare bedömningar göras av broars tillstånd och bärförmåga, och livslängden kan förlängas för 
många broar.  

Bakgrund 

Idag bedöms broars kondition genom visuella inspektioner. Detta ger i praktiken en subjektiv 
och ibland otillförlitlig bild av brons tillstånd. Det blir därför allt vanligare att viktiga broar 
instrumenteras och övervakas automatiskt. För att kunna utvärdera brons tillstånd och identifiera 
skador på ett tidigt stadium behöver mätningarna dock kopplas till en strukturmodell som på ett 
realistiskt sätt återspeglar brons verkliga respons. En sådan strukturmodell kan erhållas genom att 
kalibrera modellen mot den oskadade bron genom modelluppdatering. Övervakningen kan då ge 
en tydlig indikation på när och var skador uppkommer i bron, och med riktade inspektioner, icke-
förstörande provnings-metoder och provtagningar kan en bättre bedömning av dess kondition 
göras. Genom övervakning kan också befintliga broars livslängd ökas genom att funktionen 
kontrolleras kontinuerligt och väghållaren larmas om något mätvärde överskrider satta 
larmgränser. Det är dock svårt att sätta larmgränser så att åtgärder kan vidtas innan den avsedda 
säkerhetsnivån överskrids.  

Syfte 

Syftet är att genom att kombinera strukturmodellering, modelluppdatering, fältmätning och 
övervakning utveckla metoder för identifiering av skador och kontroll av funktionen hos broar. 
Projektet omfattar även hur larmgränser skall sättas med hänsyn till avsedd säkerhet. Metoderna 
skall anpassas till praktisk broförvaltning och bärighetsutvärdering.  

Förväntad nytta för Vägverket 

Projektet förväntas leda till metoder som möjliggör säkrare bedömningar av broars tillstånd och 
bärförmåga. Projektet bidrar också till att öka livslängden hos broar genom att kontinuerligt 
kunna följa deras säkerhet med hjälp av övervakning och strukturanalys.  

Typ av projekt 

Projektet är ett doktorandprojekt med aktivt arbetande disputerade forskare. 

Forskningsmiljö 

Projektet sker i samarbete mellan Chalmers Konstruktionsteknik och KTH Brobyggnad och 
sammanför Sveriges ledande kompetens inom strukturberäkningar respektive mät- och 
övervakningsteknik för broar. Projektet kommer att ledas av Chalmers där också huvuddelen av 
arbetet kommer att ske. 
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7.6 Utveckling av handbok för mätning och övervakning på 
broar  

Sammanfattande projektbeskrivning 

Projektet går ut på att ta fram en handbok som beskriver diverse metoder och mätsystem för 
mätning och övervakning på broar. Handboken presenterar listor som redovisar möjligheter och 
begränsningar, noggrannhet samt för- och nackdelar av olika mätmetoder, givare och mätsystem.  
 

Förväntad nytta för Vägverket 

Vägverket kan använda sig av handboken vid t.ex. upphandling av mätuppdrag.  

Typ av projekt 

Projektet är ett post doc. projekt. 

Forskningsmiljö 

Projektet kommer att utföras på Kungliga Tekniska Högskola vid avdelningen för Brobyggnad.
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Bridge name The Höga kusten Bridge 
General facts  

Location Sweden, across the Ångermanälven 
close to Härnosand and Veda 

Owner Vägverket 
Year of construction Opened for traffic in 1997 
Measurement period 1997-1998 and 2005-2006 
Type of structure Suspension bridge 
Type of traffic Highway, E4 
Maximum speed 90 km/h 
Materials Concrete pylons and steel deck and 

cables 
Spans  310 / 1210  / 280  m 
Type of measurement 1) Dynamic monitoring during 

construction (1997) 
2) pull-back test (1998) 
3) monitoring of loads on end 

supports and in hangers (2005-
2006) 

Project description 
The aim of the ambient vibration test in 1997 was to determine the dynamic properties as 
a function of the completion of the bridge. The results were also compared with results 
from wind tunnel and FE-analyses. 
 
The aim of the pull-back test in 1998 was to determine the structural damping in the first 
torsional mode as a function of acceleration amplitude. Comparisons were also made 
with the results from the earlier ambient vibration test. 
 
The aim of the measurements in 2005-2006 was to collect information on the loads in the 
first hangers and on end supports at the Hornö side of the bridge.  
 

                            

Stockholm

Höga Kusten

 
 

The bridge and its location 
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Structural system 

The Höga Kusten Bridge is one of the world’s largest suspension bridges with a total 
length of 1800 m and a main span of 1210 m. 
The bridge is of the gravity-anchored type. 
The deck is of the continuously suspended steel box type. 
 

 

 
 

 
 

Sketch of the entire bridge and the deck section. 
 
Instrumentation 

1997-1998 test  accelerometers in bridge deck. 
 
2005 test  accelerometers on hangers 80-82. 
 
2005-2006 monitoring  calibrated strain transducers at the end supports on the Hornö 
side of the bridge. The calibrated strain transducers are connected to a Spider8 data 
acquisition system from HBM. The collected data (permanent loads & traffic loads) is 
transferred to KTH through a telephone line. 

 
Examples of outcomes 

The following figure show the 10 minutes statistics min/max load at the two end supports 
on the Hornö side of the bridge, during 20/9/2005 – 18/5/2006. 
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Bridge name Älvsborgsbron, O614 

General facts  

Location Gothenburg, Sweden 
Owner The Swedish National Road Administration (Vägverket) 
Year of construction 1963 – 1966 
Measurement period 20051017 to 20051020 and 20060325 
Type of structure Cable suspension bridge 
Type of traffic Six lane roadway and two lane footpath 
Maximum speed 70 km/h 
Materials Concrete deck resting on a steel truss 
Spans Main span 417 m, vertical clearance 45 m 
Type of measurement Dynamic 

Project description 
The project was initiated by commission of the Swedish Road Association 
(Vägverket), to serve as input data for a bridge assessment of the Älvsborg 
bridge. The aim of the measurements was to determine the natural frequencies 
of the bridge, primary focusing on the cable structures, but measurements of the 
global structure was also performed. The measured results have been used in 
evaluating the cable forces and their degree of restraint. The global frequencies 
of the bridge have been used in calibration of FE-models. 

 

Figure 1:  Location of the Älvsborg bridge. 
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Structural system 
The Älvsborg bridge is a cable suspension bridge with a main span of 417 m. 
The vertical clearance is 45 m. The carriageway consists of a concrete slab 
resting on a truss. The carriageway is held up by the main cables via group of 
hangers in the main span. The main cables consist of 85 strands, each anchored 
individually in the splay chambers. 

 

 

Figure 2:  Photo of the Älvsborg bridge. 

Instrumentation 
The instrumentation consisted of accelerometers using MEMS® technology. The 
location of the instrumentation is shown in Figure 3 and Figure 4.  

In October 2005 the following measurements were performed: 

- Each of the backstays, accelerometers instrumented in position 2 in Figure 4. 
In addition, the North-West backstay was also instrumented in position 1. 
Measurements were performed using either ambient vibration or a 1000 kg 
lift-off as in Figure 4. 

- Each strand in the North-West splay chamber. 

- The top edge of the pylons, both longitudinally and transversally. 

- The main cable and the truss, in the midpoint and quarter-point of the main 
span. 

In April 2006 additional measurements were performed: 

- The shortest hangers on the West side of the bridge, denoted hanger group 
10 to 19 in Figure 6. Each group consists of 4 hangers and each hanger was 
instrumented with 5 accelerometers in several positions. 
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Figure 3:  Location of the instrumentation. 

Position 2

weight 
1000 kg

Position 1

 
Figure 4:  Position of instrumentation on the backstays. 

South North 

Examples of outcomes 
Figure 5 shows an example of a measured accelerometer signal from one of the 
backstays, along with the corresponding frequency spectra. 

    

Figure 5:  Results from the backstays, a) accelerometer signal using 1000 kg lift-off
b) corresponding natural frequencies. 
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Figure 6 shows the evaluated natural frequencies from the shortest hangers. 

 

 

Figure 6:  Measured natural frequencies of the shortest hangers. 
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Bridge name New Svinesund Bridge 
General facts  

Location Swedish – Norwegian border, close to 
Strömstad 

Owner Vägverket / Statens Vegvesen 
Year of construction Opened for traffic in 2005 
Measurement period June 2003 – (ongoing monitoring) 
Type of structure Single concrete arch with steel 

carriageway 
Type of traffic Highway 
Maximum speed 110 km/h 
Materials Concrete and steel 
Spans 68 / 75 / 75 / 75 / 70 / 247 / 70 / 72 m 
Type of measurement Static and dynamic monitoring, during 

construction, load test and under 
operation 

Project description 
The world's largest bridge with a single concrete arch. The bridge forms a part of the 
European highway, E6, which is the main route for all road traffic between Gothenburg 
and Oslo. The bridge is elegant but structurally complicated as it combines a very slender 
construction with a special structural form. 
 
Due to the uniqueness of design and the importance of the bridge a monitoring project 
was initiated by the Swedish National Road Administration (Vägverket). The monitoring 
project, including measurements during the construction phase, the testing phase, and 
the first 5 years of operation, is coordinated by The Royal Institute of Technology (KTH). 
 
The primary objective of the monitoring programme is to check that the bridge is built as 
designed and to learn more about the as-built structure. This will be achieved by 
comparing the measured structural behaviour of the bridge with that predicted by theory. 
For more information, see the monitoring project homepage at 
http://www.byv.kth.se/svinesund/ 
 
Parallel to the monitoring project, Chalmers is performing a research project concerning 
bridge assessment and maintenance based on FE structural models and field 
measurements, with the New Svinesund Bridge as a case study. See separate project 
description by Chalmers for more details. 
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The New Svinesund Bridge under construction 

 
Structural system 

The New Svinesund Bridge is a highway bridge across the Ide fjord joining Sweden and 
Norway. The total length of the bridge is 704 m and consists of a substructure in ordinary 
reinforced concrete together with a steel box-girder superstructure. The main span of the 
bridge between abutments is approximately 247 m and consists of a single ordinary 
reinforced concrete arch which carries two steel box-girder bridge decks, one on either 
side of the arch. The level of the top of the arch and the bridge deck are +91.7 m and +61 
m, respectively. Over the part of the bridge where the arch rises above the level of the 
bridge decking, the two bridge decks are joined by traverse beams positioned at 25.5 m 
centres. The traverse beams are in turn supported by hangers to the concrete arch. 

 

 
Sketch of the New Svinnesund Bridge in its entirety, showing grid-line numbering and 
approximate dimensions. 
 
Instrumentation 

The data acquisition system consists of two separate data sub-control units built up of 
basic MGC Digital Frontend modules from HBM (Hottinger Baldwin Messtechnik). The 
units are located at the base of the arch on respectively the Norwegian and Swedish side. 
The sub-control system on the Swedish side contains the central rack-mounted industrial 
computer and is connected with ADSL link for data transmittal to the computer facilities at 
KTH for further analysis and presentation of data. 
The selected logging procedure provides sampling of all sensors continuously at 50 Hz 
with the exception of the temperature sensors which have a sampling of once per 20 
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seconds or 1/20 Hz. At the end of each 10 minutes sampling period, statistical data such 
as mean, maximum, minimum and standard deviation are calculated for each sensor and 
stored in a statistical data file. Raw data, taken during a 10 minutes period, is stored in a 
buffer if the “trigger” values for acceleration or wind speed are exceeded. 

 
Type of sensors Number Location 

Vibrating-wire strain gauges 16 
4 at arch base and 4 just below the 
bridge deck, Norwegian and 
Swedish side. 

Resistance strain gauges  8 
2 at arch base, 2 in a segment just 
below bridge deck, and 4 at the 
crown.   

Linear servo accelerometers on 
concrete arch  4 

installed pair-wise and are moved 
to new arch segments as 
construction of the arch progresses. 
When the arch is completed, 2 
accelerometers will be moved to 
the arch mid point and 2 to the 
arch’s Swedish quarter point. 

linear servo accelerometers on 
bridge deck 6 3 at mid point and 3 at quarter 

point. 

Temperature gauges  28 at the same sections as the strain 
gauges. 

outside air temperature gauge  1 at arch base on Swedish side. 

3-directional ultrasonic 
anemometer  1 

for measuring wind speed and 
direction at deck level close to the 
first support on the Swedish side. 

Load cells 2 monitor the forces in the first 
hanger pairs on the Swedish side. 

LVDT 2 

monitor transverse movement of 
the bridge deck at the first bridge 
pier supports on both sides of the 
arch.  

 

 
Examples of outcomes 

The figure below show the strains measured at the roof of a segment close to the arch 
base on the Swedish side. The casting of each subsequent segment causes an 
elongation of the reinforcement bars. This is to be expected as the arch behaves as a 
cantilever and the extra weight at the end of the structure caused by the newly cast arch 
segments will cause tension in the top of the section at the base of the arch. In a similar 
manner, tensioning the support cables, represented by the green dot-dashed lines, 
causes a contraction of the same reinforcement bars.  
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This figure show how the work on site is mirrored by the measured strains. The casting 

dates for segments are represented by dotted red lines. Segment numbers are shown at 
the top of the figure. The dates when tensioning of support cables occurred are shown in 

green. 
 

The table below gives mean values and standard deviations for the eigenfrequencies and 
damping ratios corresponding to the first four modes of vibration. The mean values and 

standard deviations are based on the analysis of 66 raw data files. 
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Bridge name The bridge over Ullbrobäcken 
General facts  

Location Enköping, Sweden 
Owner Banverket 
Year of construction 1993 
Type of structure Continuous beam bridge 
Type of traffic Railway 
Maximum speed 200 km/h 
Materials Prestressed concrete 
Spans 24/24m 
Type of measurement Dynamic testing 

Project description 
Measuring equipment was installed on this bridge to monitor accelerations during 
test runs with the new Swedish test train “Gröna Tåget”. This train is designed for an 
operational line speed of 250 km/h and has been developed by Bombardier and the 
Railway Group at KTH (The Royal Institute of Technology). Additional quantities 
such as rotation and translation over a bearing, strains, displacement and ground 
vibrations were also measured in order to study the over-all effects of trains passing 
the bridge at speeds >200 km/h. 
 
The results of the full instrumentation will be used to identify the dynamic properties 
of the bridge and to verify theoretical simulations of trains passing over the bridge. 

 

 
     The bridge over Ullbrobäcken - Sweden  

 
Structural system 

The bridge over Ullbrobäcken is a continuous, prestressed concrete beam of two 
spans built 1993. It is a ballasted, double track bridge with a massive cross-section. 
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Instrumentation 
The data acquisition system used was built up of basic MGC Digital Frontend 
modules from HBM (Hottinger Baldwin Messtechnik).  

The sampling frequency for all the sensors was 2400 Hz. During monitoring, the 
signals were low-pass filtered at 40 Hz with a low-order Bessel filter. During the 
more extensive measurements, the signals were low-pass filtered to 100 Hz with a 
low-order Bessel filter. 
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Type of sensors Number Location 

Si-flex (MEMS) 
accelerometers 5 

4 accelerometers were installed 
on the concrete beam and 1 in 
the ballast. 

LVDT 4 

1 LVDT was used to measure 
the deflection of the first span.  
3 LVDT´s were used to 
measure rotation and translation 
over the northern bearing at 
support 1. 

BWIM 1 
1 BWIM strain gauge was 
installed to measure strain in 
the second span. 

Geophones 3 
3 geophones were used to 
measure ground vibrations near 
support 2 and 3.  

 
Examples of outcomes 

The figure below show accelerations in the beam and the ground vibration speed 
near support 1 during a passage of the test train at approximately 161 km/h. Apart 
from monitoring the accelerations induced by the test train for safety reasons, these 
signals will be used in the assessment of the damping in this system. 
 

 
References 
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Bridge name The bridge over Sagån 
General facts  

Location Enköping, Sweden 
Owner Banverket 
Year of construction 1994 
Type of structure Continuous beam bridge 
Type of traffic Railway 
Maximum speed 200 km/h 
Materials Prestressed concrete 
Spans 18.5/26/18.5m 
Type of measurement Dynamic testing 

Project description 
Measuring equipment was installed on this bridge to monitor accelerations during test 
runs with the new Swedish test train “Gröna Tåget”. This train is designed for an 
operational line speed of 250 km/h and has been developed by Bombardier and the 
Railway Group at KTH (The Royal Institute of Technology). Additional quantities such 
as rotation and translation over a bearing, strains, displacement and ground 
vibrations were also measured in order to study the over-all effects of trains passing 
the bridge at speeds >200 km/h. 
 
The results of the full instrumentation will be used to identify the dynamic properties 
of the bridge and to verify theoretical simulations of trains passing over the bridge. 

 

 
The bridge over Sagån – Sweden 

 
Structural system 

The bridge over Sagån is a continuous, prestressed concrete beam of three spans 
built 1994. It is a ballasted, single track bridge with a massive cross-section. 
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Instrumentation 

The data acquisition system used was built up of basic MGC Digital Frontend 
modules from HBM (Hottinger Baldwin Messtechnik).  

The sampling frequency for all the sensors was 2400 Hz. During monitoring, the 
signals were low-pass filtered at 40 Hz with a low-order Bessel filter. During the more 
extensive measurements, the signals were low-pass filtered to 100 Hz with a low-
order Bessel filter. 

 
Type of sensors Number Location 

Si-flex (mems) 
accelerometers 5 

4 accelerometers were installed 
on the concrete beam and 1 in 
the ballast. 

LVDT 4 

1 LVDT was used to measure 
the deflection of the first span.  
3 LVDT´s were used to measure 
rotation and translation over the 
northern bearing at support 1. 

BWIM 2 
2 BWIM strain gauges were 
installed to measure strains in 
the first and third spans. 
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Geophones 3 
3 geophones were used to 
measure ground vibrations near 
support 1 and 2.  

 
Examples of outcomes 

The figure below show accelerations in the beam and the ground vibration speed 
near support 1 during a passage of the test train at approximately 161 km/h. Apart 
from monitoring the accelerations induced by the test train for safety reasons, these 
signals will be used in the assessment of the fundamental frequency and the 
corresponding damping in this system to be used in calibration of theoretical models 
of the bridge. 

 

 
 

By studying the free decay of the signals measured 060717, the fundamental 
frequency of this bridge was found at 5.8Hz with a corresponding damping ratio of 
0.8-1.0% 
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Additional information 
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Bridge name Bridge over Ljungan at Alby 

General facts  

Location Ånge, Sweden 
Owner The National Rail Administration (Banverket) 
Year of construction 1959 
Measurement period 2003-06-24 and 2003-06-25 
Type of structure Tied arch bridge 
Type of traffic Two track railway 
Maximum speed  
Materials Steel 
Spans 45 m 
Type of measurement Dynamic measurements of passing trains 

Project description 
The project was initiated by commission of the National Rail Administration to 
determine the risk of fatigue in the hangers of the tied arch bridge. The contractor 
for the measurement project was Tyréns. The work was carried out as a M.Sc. 
project at KTH Mechanics, by supervision of Adjunct Professor Per-Olof 
Thomasson from Tyréns and Professor Anders Eriksson at KTH Mechanics. The 
measurements were carried out in collaboration between KTH Byggvetenskap and 
the Marcus Wallenberg Laboratory. 

 

Figure 1:  Location of the Alby bridge. 
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Structural system 

The bridge is a 45 m long tied arch railway bridge. The main beams are carried 
by the arches through 11 hangers on each side. The bridge consists of a grillage 
and the tracks are supported by the long beams. The long beams are connected 
to the transversal beams that are connected to the main beams. At each 
connection between the transversal beams and the main beam, stiffeners are 
present. Due to excessive vibrations, a stabilising system was carried out in 
1984, consisting of rectangular hollow sections to stabilise the hangers to each 
other, as seen in Figure 2a. n 2005 the stabilising system was replaced by 
individual dampers on each hanger to reduce the risk of fatigue. 

  

Figure 2:  a) Photo of the bridge, b) detail of a hanger turnbuckle. 

Instrumentation 
The instrumentation consisted of strain gauges and accelerometers and 
comprised hanger 2 to hanger 5 on one side of the bridge where hanger 1 is the 
shortest one. Four strain gauges were mounted on each of the hangers studied, 
separated 90° apart, as seen in Figure 3. One set of accelerometers were 
mounted on each hanger. Each set contains three individual accelerometers, 
measuring longitudinally, transversally and vertically respectively. 
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Figure 3:  Photo of the instrumentation, on the top: accelerometers (black boxes) 
mounted on an aluminium block measuring in three directions,  

bottom: strain gauge mounted at the hanger. 

Examples of outcomes 
Figure 4 shows an example of the stresses and displacements of hanger 5, both 
longitudinally, denoted x, and transversally, denoted y. Rather good agreement has 
been found using a detailed FE-model. Using at least 3 of the 4 strain gauges 
makes it possible to calculate the stress envelope along the perimeter of the 
hanger, shown in Figure 5. The results have been separated into tensile and 
compressive stresses along with the principal direction of vibration. 
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Figure 4:  Displacement and axial stress in hanger 5 during a freight train passage, 
compared with results from detailed FE-model. 
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Figure 5:  Plane stress envelope on the perimeter of hanger 5,  
separating tension and compression. 
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Bridge name The New Årsta Railway Bridge 
General facts  

Location Stockholm, Sweden 
Owner Banverket, The Swedish National Railway 

Administration 
Year of construction 2006 
Type of structure Continuous pre-stressed concrete troughed-

beam bridge 
Type of traffic Railway 
Maximum speed 160? km/h 
Materials Pre-stressed concrete 
Spans 11 spans: 48/ 78/ 78/ 78/ 78/ 78/ 78/ 78/ 78/ 

78/ 65 m 
Type of measurement Long-term static and dynamic monitoring 

Project description 
The New Årsta Railway Bridge in Stockholm is an optimised, very slender and complex ten 
span pre-stressed concrete structure. It is located to the west of the existing bridge crossing 
the bay Årstaviken. The bridge is built as part of an upgrading from two tracks to four between 
Stockholm South and Årstaberg further south. The bridge accommodates two tracks for 
railway traffic, a service road and a pedestrian and cycle road. The bridge was opened for 
regular railway traffic on the 22nd of May 2005 and the pedestrian and cycle road opened for 
public on the 28th of August 2005. The Swedish National Railway Administration (Banverket) 
initiated a monitoring program to follow up and evaluate/verify stresses and deformations 
during construction and operation.  
One selected span of the bridge is instrumented with fibre optic sensors, strain transducers, 
thermocouples and accelerometers. Static and dynamic measurements/analyses are being 
conducted. The monitoring system is planned to work at least 10 years. 

 
 

The New Årsta Railway Bridge during construction 
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Structural system 

The bridge is 833 m long, 19,5 m wide and has ten piers with an elliptical cross-section 
measuring 7 x 2,5 m. The pier height varies from 9 to 25 m. The rail carriageway is 
embedded in a trough with 1,2 m high parapets. Running along the left-hand side of the 
bridge is a pedestrian and cycle way, and on the eastern side there is a road for service and 
rescue vehicles. In order to reduce the weight of the bridge structure and to distribute forces 
the beam height is decreased by eliminating the ballast and embedding the rail fasteners 
directly in the concrete structure. The superstructure is built in two different ways. On the 
north side, the curved section of the bridge, use is made of conventional fixed scaffolding, 
whereas from the south, the straight section of the bridge, launching formwork is used and 
gradually advanced as each span is completed. The design was first produced by 
Foster/Aarup, but reworked twice. The final design was done by the Danish consult COWI 
A/S. 

 
 

The slender design of the superstructure is thickest above the piers (upper figure) and tapers 
of towards the center of the span (lower figure) 

Instrumentation 
The aim is to verify uncertainties in the structure during construction and 10 years of service, 
leading to knowledge and perhaps updated codes, especially concerning dynamic effects. 
This will, in turn, give economical and safe solutions concerning similar structures in the 
future. 
Static measuring: 

• Verify that maximum strains and stresses are kept within permissible limits 
• Check if cracking occurs in critical sections, report and follow up 
• Study changes in strain, both during construction and in service 
• Compare results from fibre optic sensors with results from strain gauges 
• The system also allows to permit alarms if needed 

Dynamic measuring: 
• Evaluate fundamental frequencies, mode shapes and damping ratios 
• Evaluate dynamic effects of trains crossing the bridge, especially train/bridge 

interaction and effects of track irregularities 
• Evaluate long-term changes in the bridge’s dynamic properties 

 
Instrumentation design by: 

• Strain gauges: Royal Institute of Technology (KTH), Department of Civil and 
Architectural Engineering, Division of Structural Design and Bridges 

• Fibre optic sensors (SOFO system) and thermocouples: SMARTEC SA 
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Installations: Installation work of strain transducers and accelerometers was carried out by 
The Royal Institute of Technology (KTH), Department of Civil and Architectural Engineering, 
Division of Structural Design and Bridges. 
 
Installation work of fibre optic sensors and thermocouples was carried out by BEMEK AB in 
co-operation with Berg Bygg Konsult AB. 
 

Type of sensors Number Location 
Strain gauges 24  
Accelerometers   6 

LVDT   1 

Fibre optic sensors 46 

The figure below describes the 
locations 

Thermocouples   9   

 
 
 

Illustration of one specific cross-section with sensors measuring strain, 
temperature and acceleration 
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Examples of outcomes 

A static load test 
 

A loading test was performed before opening the bridge for traffic. A train with one locomotive 
and 10 wagons filled with ballast was located on the bridge and measurements were 
performed during this stop. The weight of the locomotive was 88 tonnes and the length 15.42 
m. Each wagon loaded with ballast weights 80 tonnes. The train stopped on the bridge so 
that the ballast wagons filled two spans, from Pier 8 to Pier 10.  The train was standing still 
between 09.55 a.m. and10.24 a.m. Then it started to move slowly and passed the bridge but 
reversed back to the bridge so that four and a half wagons were standing in the last span 
from 10.42 a.m. to 10.46 a.m. See following figure for strain diagram for fibre optic sensor 
AS1 which is a 4 m long sensor located in the eastern cantilever. The maximum strains that 
occurred were 20·10-6 in elongation, corresponding to 0.72 MPa in tensile stress if a Young’s 
Modulus of 36 GPa is used 
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Rising
temperature
on the morning
can be seen
on the
measurement
before the train
entered the
bridge

Last measurement before the
train entered the bridge

Four measurements during the
loading

The train started
slowly to move
away and passed
the bridge but
reversed back
and some
wagons
stayed for a few
minutes in the
last span.
The whole train
had finallypast
the bridge
10.47 a.m.

 
 

The figure shows the results for KTH strain transducer AK3, located in the western cantilever. 
The maximum strains that occurred were 33·10-6 in elongation corresponding to 1.19 MPa  
in tensile stress if a Young’s Modulus of 36 GPa is used. 
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AK3
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AK3

Straight line occures where no
measurement are taken.

As the sampling rate was 10 Hz
it is possible to see the dynamic
 behaviour on the measurements

The bridge under
static load

 
 

Early Age Results 
 

Fresh concrete is a fluid multiphase mixture of different components that gradually transforms 
into solid material. Plastic shrinkage, autogenous shrinkage, drying shrinkage and swelling 
occur only during the early age. Autogenous shrinkage is caused by the chemical and 
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physical processes in the concrete and diminishes the volume around eight to twelve 
percent. Plastic shrinkage is caused by premature loose of water when the concrete is still in 
plastic state. Swelling is caused by absorption of water by a cement gel and drying shrinkage 
by withdrawal of water to the surrounding unsaturated air. Following figure shows strain 
diagram for Casting of the section three, the section over the massive transversal beam over 
the pier 9. 
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Casting of the section started 06.00 a.m the 3rd February and was
finished next morning the 4th February 06.30 a.m. Concrete reached
first ensors AS5 and AS10X at the bottom of the trough and after 12 hours
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Results in long-term 

 
Following figure shows strain diagram for SOFO sensors in section A from the pouring of the 
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Dynamic results 
 

The dynamic measurements are performed to determine the eigenfrequencies, modal 
shapes, damping ratios etc. Following figure illustrates the acceleration response from a train 
crossing the bridge.  

 

 
 
 
More results can be seen in references. 
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Bridge name Gamla Årstabron, the East Årsta bridge 

General facts  

Location Stockholm, Sweden 
Owner The National Rail Administration (Banverket) 
Year of construction 1925 to 1929 
Measurement period 2005-07-03 and 2005-07-05 
Type of structure Arch bridge. 20 span of concrete arches with backfilling, 

one truss arch bridge and one vertical lift bridge (not in 
use) 

Type of traffic Two track railway traffic, allowed: STAX22.5 D4 
Maximum speed  
Materials Concrete arches, columns and spandrels. Steel in arch 

truss and vertical lift bridge. 
Spans Concrete arches: 21 m span 

steel truss arch: 150 m span, 32 m vertical clearance 
vertical lift span: 28 m span. 

Type of measurement Static and dynamic 
Project description 

The project was initiated by commission of the National Rail Administration as a 
part of a bridge assessment. The aim was to gain information of the structural 
system of the concrete arches during train passages. The results from the 
measurements have been used in calibration of FE-models to verify the load 
distribution in the filling. 

 

Figure 1:  Location of the Årsta bridge. 
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Structural system 

The concrete arches are mainly designed as fixed end arches, except arch 4 to 6 
on the North side of the bridge, that are designed as three hinged arches. The 
backfilling is held in place my large spandrels, shown in Figure 4. The spandrels 
are not intended to interact with the arch other than in pressure, and are resting 
on the arch with an intermediate asphalt layer. The columns are primary founded 
on rock. 

 

Figure 2:  Elevation of the bridge. 

 

Figure 3:  Photo of the bridge, view from North-West. 

 

Figure 4:  Cross-section through a) crown b) column. 

North South 
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Instrumentation 

The instrumentation consisted of strain gauges and extensometers as shown in 
Figure 5. Strain gauges were assembled both on the concrete and the rebars. 
The measurements were divided in groups. Positions denoted a and c were used 
when measuring on arch 2. Positions denoted b and c were used when 
measuring on arch 3. The extensometers were instrumented at different heights 
through the arch, as shown in Figure 6. 

The measurements were performed during train passage, using two GCT44 
diesel locomotives with an axle load of 190 kN. The locomotives were passing 
the bridge side by side on each track. 
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Figure 5:  Instrumentation setup. 

  

Figure 6:  Instrumentation of the extensometers, a) quarter point b) crown. 
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Examples of outcomes 

Some results are presented in Figure 7. The trains were passing the bridge at 
low speed, 2 – 5 km/h in order to attenuate dynamic effects. The measured 
signals have been filtered to remove noise. The results are compared with an 
FE-model. The difference between the red and the blue curve is much due to the 
load distribution of the spandrels. The left graphs show the measured response 
and the right show the results from the FE-model. 

 
a)     b) 

 
c)     d) 

 

 
e)     f) 

Figure 7:  Measured responses compared with FE-models using a detailed 3D solid 
element model. The results are presented as length versus micro-strain. 
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Bridge name The Alvik Bridge (Alviksbron/Oxhålsbron) 
General facts  

Location Stockholm/Sweden 
Owner SL, Stockholm Transport 
Year of construction Opened for traffic in 2000 
Measurement period 2003 -  
Type of structure Balanced cantilever constructed box-girder bridge  
Type of traffic Light rail traffic (trams) 
Maximum speed  
Materials Pre-stressed concrete 
Spans 6 spans: 33/ 40/ 70/ 140/ 70/ 42 m 
Type of measurement Long-term monitoring and dynamic measurements of 

variation in crack width 
Project description 

After only two years of service, extensive cracking was found in the webs of the 
Alvik Bridge during a routine inspection. Subsequent measurements showed that 
crack widths were increasing in size and numbers. The bridge was closed for traffic 
while a temporary strengthening was performed. The bridge owners, Stockholm 
Transport (SL), made the decision to perform detailed monitoring of the cracks after 
the temporary strengthening was completed. The permanent strengthening was 
later performed consisting of vertical post-tensioned tendons drilled through the 
webs and carbon fibre laminates glued on the inside of the webs. 
 
The primary objective of the measurements is to verify that the cracks are not 
progressive and that the strengthening solution is working as intended. 

 
Map of Stockholm, where the red circle indicates the location of the Alvik Bridge. 
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Structural system 

Alvik Bridge is a continuous hollow box-girder bridge built in pre-stressed concrete 
using the balanced cantilever construction method for the main and two immediately 
adjacent spans. The webs are slender with a thickness of 386 mm and a total height 
of the box-girder close to the main span supports of approximately 7.5 m. The pre-
stressing tendons are confined to the top and bottom flanges, with the ones in the 
top flange centred about the supports of the main span and the ones in the bottom 
flange centred about the mid span. 

 
Elevation of the Alvik Bridge. 

 
A sketch of the extent of cracking in the main and the two adjacent spans. 
 

 
Cross-section of the Alvik Bridge. 
 

 
Photo of the main span of the Alvik 
Bridge. 
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Instrumentation 

The sensors and their locations are the same in both the long-term and the dynamic 
measurements, however the data acquisition system are quite different. The data 
acquisition system for the long term measurements temporarily stores the recorded 
results on a PC logger positioned on site. At approximately monthly intervals the 
data collected on the PC logger is downloaded using a GSM module. The dynamic 
measurements were performed by personnel on site and the acquisition system 
consisted of a laptop equipped with a PC card controller. The dynamic 
measurements were designed to study the effect of passing light rail vehicles. The 
dynamic measurements were sampled with frequencies of 200 to 1000 Hz. The 
long-term measurements started at Alvik Bridge in March 2003 and are planned to 
continue for at least ten years. The long-term measurements are used to study the 
long-term behaviour of the strengthened bridge due to temperature and seasonal 
changes, relaxation of the tendons, etc. The aim with the long-term measurement is 
to verify if the strengthening is sufficient. The long-term data are continuously 
sampled every 10th minute.  
 

Type of sensors Number Location 

LVDT (web) 4 

Monitoring crack opening displacement of 
inclined cracks in the web. Three LVDT’s 
are mounted on the web facing west in three 
sections 15, 29 and 40 m from pier 5 towards 
the main span. At the section 29 m from pier 
5, which is the most severely cracked section 
an additional LVDT is mounted on the web 
facing east. The measuring points correspond 
to 0.1 L, 0.2 L and 0.3 L, where L is the span 
length.  

LVDT (web dummy) 1 

One LVDT is mounted on un-cracked 
concrete to study if there are any inherent 
errors in the LVDT sensors. Mounted in the 
section 29 m from pier 5. 

LVDT (flage/web) 2 

Measuring the crack sliding displacement of 
horizontal cracks between the top flange and 
the web. The sensors are mounted in the 
section 29 m from pier 5. 

Temperature gauges 4 

Thermocouples measuring the inside and the 
outside temperature of the two webs. The 
thermocouple mounted on the outside is 
protected from direct solar radiation.  

 
Parallel to the measurements presented above, another monitoring system was 
installed using fibre-optics and was performed by City University in London under 
the supervision of Luleå University of Technology. 
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LVDT measuring the horizontal crack 
sliding displacement at a crack between 
the top flange and the web. 

 

 
LVDT measuring the crack opening 
displacement of an inclined crack in the 
web. 

 
Examples of outcomes 

The figure below shows the long-term variation in crack width measured at one 
crack in the web, one horizontal crack between the top flange and the web and the 
dummy sensor measuring un-cracked concrete.  
 

 
 
The monitored crack referred to as “web” in the figure above, is mounted in a 
section strengthened solely by carbon fibre laminates. By analysing the measured 
signal after the completion of the permanent strengthening, this crack has 
statistically been proven to propagate with a matched pair t-test conducted by 
Malm, James and Sundquist 2006.  
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Bridge name The Gröndal Bridge (Gröndalsbron) 
General facts  

Location Stockholm/Sweden 
Owner SL, Stockholm Transport 
Year of construction Opened for traffic in 2000 
Measurement period 2002 -  
Type of structure Balanced cantilever constructed box-girder bridge  
Type of traffic Light rail traffic (trams) 
Maximum speed  
Materials Pre-stressed concrete 
Spans 11 spans:10/ 11/ 13/ 34/ 33/ 33/ 32/ 74/ 120/ 70/ 54 m 
Type of measurement Long-term monitoring and dynamic measurements of 

variation in crack width 
Project description 

After only two years of service, extensive cracking was found in the webs of the 
Gröndal Bridge during a routine inspection. Subsequent measurements showed that 
crack widths were increasing in size and numbers. The bridge was closed for traffic 
while a temporary strengthening was performed. The bridge owners, Stockholm 
Transport (SL), made the decision to perform detailed monitoring of the cracks after 
the temporary strengthening was completed. The permanent strengthening was 
later performed consisting of vertical post-tensioned tendons drilled through the 
webs and carbon fibre laminates glued on the inside of the webs. 
 
The primary objective of the measurements is to verify that the cracks are not 
progressive and that the strengthening solution is working as intended. 

 
Map of Stockholm, where the red circle indicates the location of the Gröndal Bridge. 
The Gröndal Bridge runs parallel to a highway bridge which was built in the 60’s but 
is quite separate from it. 
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Structural system 

Gröndal Bridge is a continuous hollow box-girder bridge built in pre-stressed 
concrete using the balanced cantilever construction method for the main and two 
immediately adjacent spans. The webs are slender with a thickness of 350 mm and 
a total height of the box-girder close to the main span supports of approximately 7.5 
m. The pre-stressing tendons are confined to the top and bottom flanges, with the 
ones in the top flange centred about the supports of the main span and the ones in 
the bottom flange centred about the mid span. 

 
 

 
Cantilevering of the main and the two adjacent spans. 
 

 
A sketch of the extent of cracking in the main span. 
 

 
Strengthened cross-section with Dywidag tendons drilled through the centre of the 
webs. 
 

 

 
Photo of the Gröndal Bridge with a 
passing light rail vehicle.  
 

 
Photo of the Gröndal Bridge (from 
Täljsten & Hejll 2005) 
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Instrumentation 

The sensors and their locations are the same in both the long-term and the dynamic 
measurements, however the data acquisition system are quite different. The data 
acquisition system for the long term measurements temporarily stores the recorded 
results on a PC logger positioned on site. At approximately monthly intervals the 
data collected on the PC logger is downloaded using a GSM module. The dynamic 
measurements were performed by personnel on site and the acquisition system 
consisted of a laptop equipped with a PC card controller. The dynamic 
measurements were designed to study the effect of passing light rail vehicles and 
were sampled with frequencies of 200 to 1000 Hz. The long-term measurements 
started at Gröndal Bridge in November 2002 and are planned to continue for at 
least ten years. The long-term measurements are used to study the long-term 
behaviour of the strengthened bridge due to temperature and seasonal changes, 
relaxation of the tendons, etc. The aim with the long-term measurement is to verify if 
the strengthening is sufficient. The long-term data are continuously sampled every 
10th minute.  
 

Type of sensors Number Location 

LVDT (web) 4 

Monitoring crack opening displacement of 
inclined cracks in the web. Three LVDT’s 
are mounted on the web facing west in three 
sections 13, 25 and 36 m from pier 8 towards 
the main span. At the section 25 m from pier 
8, which is the most severely cracked section 
an additional LVDT is mounted on the web 
facing east. The measuring points correspond 
to 0.1 L, 0.2 L and 0.3 L, where L is the span 
length.  

LVDT (web dummy) 1 

One LVDT is mounted on un-cracked 
concrete to study if there are any inherent 
errors in the LVDT sensors. Mounted in the 
section 25 m from pier 8. 

LVDT (flage/web) 1 

Measuring the crack sliding displacement of 
a horizontal crack between the top flange and 
the web. The sensor is mounted in the section 
25 m from pier 8. 

Temperature gauges 2 

Thermocouples measuring the inside and the 
outside temperature of the web facing west. 
The thermocouple mounted on the outside is 
protected from direct solar radiation.  

 
Parallel to the measurements presented above, another monitoring system was 
installed using fibre-optics and was performed by City University in London under 
the supervision of Luleå University of Technology. 
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LVDT measuring the horizontal crack 
sliding displacement at a crack between 
the top flange and the web. 

 
LVDT measuring the crack opening 
displacement of an inclined crack in the 
web.  

 
Examples of outcomes 

The figure below shows the long-term variation in crack width measured at one 
crack in the web, one horizontal crack between the top flange and the web and the 
dummy sensor measuring un-cracked concrete. The sensor measuring the 
horizontal crack sliding displacement between the flange and the web shows an 
increasing displacement the first six months, but after the post-tensioning of the 
vertical tendons this displacement stopped.  
 

 
 
References 

R. Malm, G. James and H. Sundquist (2006), Monitoring and evaluation of shear 
crack initiation and propagation in webs of concrete box-girder sections The 
International Conference on Bridge Engineering – Challenges in the 21st 
Century , November 1-3, 2006, Hong Kong. 

 
H. Sundquist and G. James (2004), Monitoring of shear cracks and the assessment 

of strengthening on two newly-built light-rail bridges in Stockholm. Second 
International Conference on Bridge Maintenance Safety and Management, 
IABMAS, Kyoto, Japan. 

 
B. Täljsten, A. Hejll (2005), Tvärbanebroarna Gröndal och Alviksbron. Tech. report, 



VV FUD 2850 Mätprojekt 
The Gröndal Bridge 

Page 5(5)

 
Luleå University of Technology, Luleå, Sweden. 

 
G. James (2004), Long-Term Health Monitoring of the Alvik and Gröndal Bridges  

TRITA-BKN. Rapport 76, Brobyggnad 2004 ISSN 1103-4289 ISRN KTH/BKN/R-
-76—SE 

 
S. Trillkott (2005), Långtidsmätningar på Alviksbron och Gröndalsbron Teknisk 

rapport 2005:5, Laboratory. ISSN 1404-8450 
 
S. Trillkott (2006) Långtidsmätningar på Alviksbron och Gröndalsbron 2006 Teknisk 

Rapport 2006:1, Brobyggnad. ISSN 1404-8450 
 
Submitted by 

Ph.D. student Richard Malm 
Royal Institute of Technology (KTH) 
Department of Civil and Architectural Engineering 
Division of Structural Design and Bridges 
100 44 Stockholm, Sweden 
Phone: +46 8 790 85 85 
Fax: +46 8 21 69 49 
E-mail: richard.malm@byv.kth.se 

Additional information 
 

 
 



VV FUD 2850 Mätprojekt Page 1(5) 
GC-bro över Roslagsbanan invid Fysikcentrum 
 
Bridge name GC-bro över Roslagsbanan invid Fysikcentrum 

General facts  

Location Stockholm, Sweden 
Owner Gatubolaget 
Year of construction 2003 
Measurement period 2006-10-05 
Type of structure Two span pre-stressed concrete girder bridge 
Type of traffic Pedestrians 
Maximum speed  
Materials Concrete 
Spans 35/35 
Type of measurement Dynamic 

Project description 
The project was part of a PhD course arranges in collaboration with KTH, LTU 
and Chamlers. External people from Banverket, Tyréns, Scanscot and DTU were 
also attending the course. The aim of the project was to determine the dynamic 
properties of a pedestrian bridge, e.g. natural frequencies, damping ratios and 
mode shapes. The bridge is located near KTH in Stockholm, crossing the 
suburban railway Roslagsbanan. 

 

Figure 1:  Location of the pedestrian bridge. 
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Structural system 

The bridge is a two span pre-stressed concrete girder bridge. The spans are 
35 m each and the support at the middle consists of a 9 m column, continuous 
connected to the bridge deck. The bridge is pre-stressed with 14 tendons of the 
type VSL12φ16. 

 

Figure 2:  Elevation, the bridge marked in red. 

 

Figure 3:  Cross-section of the bridge. 

 

Figure 4:  Photo of the bridge, view from South-East. 
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Instrumentation 

The instrumentation consisted mainly of accelerometers, but an LVDT and laser 
instrument was used as well, measuring displacements. In order to perform 
modal analysis, some of the accelerometers were placed at different positions in 
different measurements. The equipment were provided by both KTH and LTU 
and comprised: 

- 5 accelerometer using Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) 
technology, provided by KTH 

- 1 Linear Variable Differential transformer (LVDT) measuring displacement,  
provided by KTH 

- 1 Ultra-Low Frequency Vibration Gauge, measuring either acceleration, 
speed or displacement, provided by LTU 

- 1 Laser gauge, measuring displacement, provided by LTU 
The positioning of the gauges is presented in Table 1 and Figure 5. Photos of 
the gauges are shown in Figure 6. 

Table 1:  Gauge positioning and structure of measurement channels. 

Channel: Gauge type: Transversal position Direction: 
1 Time   
2 LVDT, KTH Centre, fix vertical 
3 Acc, KTH north, movable vertical, (transversal on column) 
4 Acc, KTH north, fix (N12) transversal, positive at south 
5 Acc, KTH north, fix (N12) vertical 
6 Acc, KTH south, movable vertical, (longitudinal at column) 
7 Acc, KTH south, fix (S12) vertical 
8 Laser, LTU north, fix vertical, positive upwards 
9 Laser, LTU north, fix transversal, positive at south 

10 Acc, LTU north, fix (N12) vertical 
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Figure 5:  Instrumentation assembly and location of measure-dowels. 
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 a)   b)   c) 

Figure 6:  Photo of the instrumentation, a) accelerometers, to the left: MEMS 
gauges, to the right: Ultra-Low Frequency gauge, b) LVDT, c) Laser assembly. 

Examples of outcomes 
Figure 7 shows some raw data acceleration signals, measured vertically at point 
N12, near mid-span. The peak-peak acceleration from 15 randomly walking 
pedestrians was 0.2 m/s2. Synchronized walking of 4 pedestrians’ yields almost 
twice that peak-peak acceleration and forced excitation by one person jumping in 
bridge mid-span yields half the peak-peak acceleration compared to 15 randomly 
walking pedestrians. 
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Figure 7:  Example of measured acceleration, channel 5, located at N12. 
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Table 2:  Estimated natural frequencies and damping ratios, using the ARTeMIS 
software package. 

 FDD Enhanced FDD 
mode no. f (Hz) f (Hz)σf (Hz) σf/f (%) σf (Hz) σf/f (%) ξ (%) σξ (%) σξ/ξ (%) 

1 1.76 0.007 0.4 1.77 0.009 0.51 1.34 0.838 62.64 
2 2.67 0.013 0.5 2.68 0.023 0.86 1.11 0.719 65.1 
3 2.85 0.014 0.48 2.85 0.009 0.31 0.61 0.529 87.27 
4 5.33 0.015 0.28 5.33 0.009 0.16 0.24 0.282 119.47 
5 5.58 0.019 0.35 5.61 0.024 0.42 0.9 0.537 59.71 
6 7.36 0.016 0.22 7.35 0.133 1.81 2.12 1.599 75.28 

 

 

  a)    b) 

Figure 8:  Results from forced excitation, a) frequency spectra b) estimated 
damping of the first mode by filtering and curve fitting. 
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Bridge name Bridge no. 888, The Panken Bridge 
General facts  

Location East of Karlstad in Sweden 
Owner Vägverket 
Year of construction Opened for traffic in 1977 
Measurement period May - August 2006, two times 
Type of structure RC Beam Bridge 
Type of traffic Road 
Maximum speed 90 km/h ? 
Materials Non prestressed concrete 
Spans 13.5 m, 4 x 21.0 ,, 13.5 m 
Type of measurement Static and moving load, before and 

after strengthening 
Project description 
In this project the use of SHM (Structural Health Monitoring) to investigate the effect of 
CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymers) strengthening before and after strengthening is 
presented. A road concrete beam bridge, located in the centre of Sweden, needed to be 
strengthened due to severe cracking, which depended on a slight deficiency in load 
carrying capacity. The bridge was strengthened in the ultimate limit state (ULS) but the 
strengthening was also aimed to contribute to the service limit state (SLS), with less 
deflection and minimized cracking. The cracks were seen as bending/shear cracks. The 
bridge was strengthened in the most loaded section with approximately 150 kNm 
corresponding to almost a 10 % increase in flexural capacity. Moderate loading in SLS 
showed a 15 % decrease in strains measured on both steel reinforcement and concrete 
and also that the crack sizes decreased correspondingly. 
 
Photos of the bridge before strengthening and viewed from the underside after 
strengthening are shown in figure 1 Also a typical crack in the web of the bridge, see from 
underneath of the beam, is also shown in the same figure 
 

 
a) Before strengthening b) Strengthened beam c) Cracks in beam 

 
Figure 1. Photos of the Panken bridge 
 
The bridge was built in 1977 and the first cracks in the webs was registered in 1994. To 
find out the reasons for cracking a detailed investigation was carried out in 2001, first 
mapping all cracks in every span and then a thorough design calculation was conducted. 
The calculation reviled that the bridge needed to be strengthened by approximately 10-15 
% in flexure, which in this particular case corresponded in the most strengthened section to 
four CFRP plates.  
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Here Sto FRP Plate S10C with dimension 1.4 x 50 mm and with a stiffness and elongation 
at failure of 170 GPa and 15 ‰ respectively was used. The bridge was strengthened 
during two week in the summer of 2006. In total 900m of CFRP plates were used which 
then were bonded to the sandblasted and primed (primer Sto BPE Primer 50 Super) 
surface with a two component epoxy adhesive (Sto BPE Lim 567). The adhesive has a 
stiffness of 6.5 GPa. The temperature during strengthening and hardening of the adhesive 
was at minimum 16 °C and as maximum 26 °C. 
 
The monitoring of the Panken Bridge is going to be carried out during a time period of one 
year. However, due to financial restrictions and certain practical issues continuous 
monitoring was not an alternative, instead three periodic measurements are planned, 
where two already have been carried out. The first measurement was done before 
strengthening in the beginning of the summer 2006, the second, was carried out after 
strengthening in September 2006 and, the third is going to be carried out during summer 
2007. So far the two first have been carried out and are reported here. 
 
Structural system 
The Panken bridge is a road bridge in six spans with a total length of 117.0 m, the end 
spans have a length of 13.5 m and all other spans of 21.0 m, the bridge shown in figure 1, 
is a RC beam bridge with a nominal concrete strength of 40 MPa and a nominal steel yield 
strength of 600 MPa. The bridge deck has a width of 13.0 m dived on two traffic lanes, 
each 6.5m wide. Monitoring was carried out in section A. 

13.5m21.0m21.0m21.0m21.0m13.5m

117 m

 
13.0m

 
 
Figure 2 The Panken road bridge 

 
 

A 

A 
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Instrumentation 

The bridge was instrumented in cross section A-A and in the south and the north beam, see 
also figure 3. In the photo to the right is shown the measuring site and its environment.  In 
table 1 the different gauges are explained more in detail. 
 

13 m 

STGCS 

STGSLS 

STGCN 

STGSLN 

STGSUN 

COD 1 & 2 

z 

L1 & L2 
1.

5 
m

 

1,85 m 

North 

Figure 3 Placement of strain gauges 
 
Table 1 Sensor notification 
Sensor Distance, [mm] Girder Notation 
Concrete strain gauge 345 South STGCS 
Lower steel strain gauge 1450 South STGSLS 
Upper steel strain gauge 60 North STGSUN 
Concrete strain gauge 320 North STGCN 
Lower steel strain gauge 1450 South STGSLN 
Crack sensor 815 North inside COD1 
Crack sensor 860 North outside COD2 
Deflection 0 North L1 
Curvature 0 North L2 
 
The strain sensors on the concrete and CFRP were glued after careful grinding and cleaning 
and the strain gauges attached to the steel was welded. All sensors were then protected with 
a water proof cover. The placement is measured from the underside of the bridge beams. 
Building scaffolding and installing the sensors were quite complicated since the soil under the 
bridge was water saturated and muddy. In addition to this it was very windy at time for 
installation. Nevertheless, after some effort the sensors and the cables for the sensors were 
in place and the load test could start. During the controlled loading no traffic was allowed on 
the bridge. Great many load tests were performed when the truck was placed on the north or 
south side of the bridge. Also dynamic testing when the truck was travelling with different 
speeds was investigated. In addition to this also measurements of the traffic was carried out 
where the trigger was set on larger trucks weighing over 25 tons. However, in these summary 
only tests where the truck was placed above the north beam in the section shown in figure 4 
is presented. In table 2 the actual load from the static tests are presented. All the weights 
have been normalised in the evaluation. 
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13,5 m 21 m 21 m 21 m 21 m 13,5 m 
a 

a

 
Figure 4 Placement of the truck for the static load test 
 
Table 2 Actual loads from the static load tests 
Before Strengthening Date: 2006-07-03 
Total load: 
25 200 kg 

Front load: 
7 200 kg 

Rear load: 
18 000 kg 

Temperature: 26.2 ºC 

After Strengthening Date: 2006-09-04 
Total load: 
26 320 kg 

Front load: 
6 700 kg 

Rear load: 
19 300 kg 

Temperature 14.4 C 

 
 

Examples of outcomes 
The monitoring results from the north girder are presented before and after the strengthening. 
The overall results show that the strain level in the tensile reinforcement decreased with 
approximately 25% and the strain the compressed steel bar with approximately 5 %. The 
concrete sensor was not very stable for the measurement before strengthening and a correct 
comparison is not possible. Even more interesting is the results from the tension field where 
the compressed zone increased with 130 mm, see figure 5 and figure 6. The non-linear 
behaviour tension field after the strengthening is caused by the initial slip in the glue and is 
normal for non-prestressed strengthening. One reason for this might be that the concrete 
surface is not totally even and at loading the CFRP plates need to be tensioned before the 
strengthening become active. 
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Figure 5 Strain field in the north girder 
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Figure 6 Strain measurements during loading from the north girder 
 
The results from the deflection measurement, figure 8, showed a decrease in deflection with 9 
%, from 1,752 mm to 1,595 mm. The most interesting results are the comparison before and 
after strengthening of the crack opening, see figure 9. The cracks showed an opening before 
strengthening of maximum 0,0288 mm and after the strengthening the cracks opened only 
0,0195 mm, a decrease of crack opening with 32 %. 
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Figure 7 Strain measurements during loading 

before and after strengthening, the north 
girder 

Figure 8 Crack opening on both sides of the 
north girder before and after strengthening 

 
The increasing concrete compression zone shows that the strengthening system works in the 
way it should. At least in the SLS it is of great value that a reasonable part of the bending 
moment is taken by the concrete. This means that the steel is less strained and the bending 
cracks are smaller. It is notable that this behaviour is so obvious even for such low loads as a 
normal truck. This behaviour is expected to be the same all the way to the ULS and failure. 
Furthermore the deflection decrease showed that the CFRP strengthening system increased 
the stiffness of the bridge.  
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The most important result is the crack measurements before and after the strengthening. The 
decreasing of the cracks with more than 30 % again showed that the CFRP laminates works 
as intended. The main trigger of the strengthening and the SHM system installation was the 
detection of cracks during an inspection. Since the cracks are smaller during loading 
eventually degradation problems at the tensioned reinforcement will also be reduced. 
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Bridge name The Kallkällan Bridge 
General facts  

Location Luleå 
Owner Banverket 
Year of construction Opened for traffic in 1967 
Measurement period June - August 1998, first 

June 2002, second 
Type of structure Single concrete trough bridge in three 

spans 
Type of traffic Railway 
Maximum speed 70 km/h ? 
Materials Non prestressed concrete 
Spans 9.15, 14.5, 9.15 m 
Type of measurement Static and moving load, before and 

after strengthening and 4 years after 
strengthening. 

Project description 
There can be many reasons for strengthen a concrete railroad bridge. However, in this 
particular case the reason was to increase the load carrying capacity or the bridge due to 
higher axle loads, the axle loads will increase from today’s 25 ton up to 30 ton, on 
Malmbanan which are the railroad between Luleå and Narvik, see figure 1. The bridge is 
located in Luleå, in the northern part of Sweden. A photo of a train pass is shown in figure 
2. 
 

  
The extension of Malmbanan Location of the Railroad Bridge at 

Kallkällan in Luleå 
Figure 1. Loacation of the Kallkällan bridge 
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Figure 2. The Kallkällan bridge during the strengthening work 
 
The reason why monitoring the bridge was to investigate the strengthening method use by 
comparing loadings before and after strengthening. Strengthening was mainly done in the 
cross direction. The monitoring program undertaken was considerably small, only 
deflections in two sections and strains in four locations were measured. And measurement 
was carried out in the service limit state (SLS). The strengthening decreased the 
deflections and stresses in the existing steel reinforcement by approcimatel 15 %, this with 
only 0.3 mm of carbon fibre sheets bonded to the soffit of the bridge. It was possible by the 
theoretical calculations (analytical) to estimate strain and deflection levels and in 
comparison between the measured strain and deflections the correspondence was quite 
good. However, there existed a uncertainty in the calculation models regarding the 
distribution of load, level of clamping (boundary conditions), level of neutral axis due to 
cracking etc. 
 
Structural system 

In figure 3 is a sketch of the Kallkällan bridge shown together with the placement of the 
strengthening material. The bridge is a RC trough bridge in three spans. The bridge 
needed to be strengthened mainly in the cross direction. The strengthening system used 
was bonded carbon fibre sheets, Sto FRP Sheet S 300 C 300, which means sheets with 
a width of 300 mm, a weight of 300 g/m2 and a Young’s modulus of 235 GPa, strain at 
failure is 1.9 %. Three layers of CFRP were applied. The strengthening work was carried 
out in three steps, sandblasting and surface treatment, CFRP strengthening and pre-
treatment (painting). Monitoring was carried out before and after strengthening. 
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Figure 3. Sketch of the Kallkällan bridge. The bridge is a RC .trough bridge in three spans 
with a total length of 34.6 m. In the sketch also the strengthening scheme is shown. It can 
be noticed that almost all strengthening is placed in the cross direction of the bridge. 
 
Instrumentation 

Strains and deformations were recorded before and after strengthening. The placement 
of the strain gauges is shown in figure 4 and the location of the deformation measurement 
in figure 5. Strain gauges were bonded to the concrete, no 4 and to the composite 1:A. A 
strain gauges attached to the steel, 1B, 2 and 3 was welded. 

 
Figure 4 Placement of strain gauges 
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Deformation were measured in two section with four LVDT in each section. The 
placement of the LVDT:s and the strain gauges in the span closest to the south support, 
section 1, is shown in Figure 6. To avoid problems with eigenfrequency the LVDT was 
mounted on a stiff steel frame, see figure 7. 

 
Figure 5 Location of deflection measurements 
 

 
 
Figure 6 Placement of LVDTs and strain gauges in section 1, south direction 

 
 
Figure 7 Photo of the bridge after strengthening, mounting the  LVDT in section 1. 
 
A number of train passes was monitored. All the results have been normalised since the 
weight of the train was known. The measurement was carried out at different speeds, 10, 
30 and 50 km/h. 
 

Section 1 

Steel frame 
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Examples of outcomes 

Here only results in the cross direction are reported. Since no strengthening was applied 
in the longitudinal direction of the bridge no difference before and after strengthening 
could be noticed. In figure 8 the deflections before and after strengthening in section 1 is 
shown and it can clearly bee seen that the deflection decreased after strengthening. 
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Figure 8 Measured deflections before and after strengthening. 
 
In figure 9 is the strain measurement in the steel reinforcement direct after and four years 
after strengthening shown. It can clearly been that the strengthening decreases the stress 
in the steel and that the effect is stable over at least four years. 
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Figure 9 Measured strain in the steel reinforcement in section 1 
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Bridge name Bridge over Piteå River at Bergsviken, 25-33-1 
General facts  
Location Near Piteå at road E4 
Owner Vägverket (Swedish Road Administration) 
Year of construction 1969 
Measurement period 2004 
Type of structure Four-span continuous steel girder bridge 
Type of traffic Roadway 
Maximum speed 70 km/h 
Materials Concrete deck and steel girders 
Spans 52+70+70+52 m 
Type of measurement Static short-term monitoring 
Project description 
 
As an effort to increase traffic safety on roads with a high traffic flow, the Swedish 
Road Administration (SRA) is changing the roads into 2 +1 lanes with parapet in 
between. This measure is also planned for the Piteå bridge. It will give a width of 7.9 
m for the two lane part and a width of 5.1 m for the remaining one lane part. 
The allowed values of the axel load (A) and bogie load (B) are A/B = 14/18 tons. 
These values are not based on a specific calculation of this bridge but instead on 
calculations of other similar bridges. According to a deterministic calculation made 
in 2004, a heavy load vehicle can not pass the bridge in the part with one lane. The 
moment capacity of the load bearing edge beam is insufficient (30 % too low top 
reinforcement). Strengthening would therefore be necessary. This is based on a 
situation where the heavy load vehicle is driving close to the outer parapet. In order 
to find out the real capacity of the edge beam (and perhaps avoid strengthening), 
SRA asked Luleå University of Technology to test the beam. 

 

Öjebyn

Bergsviken

HortlaxBlåsmark

Ön

Sj ulnäs

Piteå
Mu nksund

Luleå

Rosvik

Måttsund

Ersnäs

Kopparnäs

Bergnäset

Norrfjärden

Trundö n

Ka llax
Antnäs

Al e

Hä lleström

Al ham n

Mö rön

Alvik

Lå ngsu nd

Böle

Klöverträsk

Sj ulsm ark

Bj ursträsk

Ho lmträsk

Nybyn

På lberget

Svartö stad en

2830 m

Bridge location 

E4

 

Location of the bridge over Piteå River at Bergsviken Village in Northern Sweden. 
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Structural system 
 
Four-span continuous steel beam bridge with a concrete deck. There is no 
structural interaction between the concrete deck and steel girders. 

 

Bridge over Piteå River at Bergviken along Road E4 in Northern Sweden. 

 

 

Cross section of the bridge. 
 
Instrumentation 
 
Strain gauges were placed in the top and bottom of the edge beam according to the 
following figures. 

 

Edge beam with strain gauges on the reinforcement bars and on the concrete 
surface. 
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Strain gauges at the upper edge and at the lower edge of the edge beam 

 

Load test of edge beam with known load 
 
Examples of outcomes 
 
The result from one of the 13 strain measurements is presented in the following 
figure. 
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Measured strains for one of the load cases. 
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A theoretical analysis of the strains in the reinforcement and the concrete gave 
much higher values than the measurements. The ratio between theoretical and 
measured value is about 5. The differences may partly be due to a better traffic load 
distribution than assumed in the theoretical calculations. 
The concrete cross section is also probably still uncracked for the applied load. 
However, the strains will probably grow when heavy load vehicles pass the bridge 
near the outer parapet causing the concrete cross section to crack. Thus, based on 
the measurements and the analysis, the recommendation was to strengthen the 
reinforcement of the edge beam. 
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Bridge name Bridge over Vindel River, km 886 + 945.7 
General facts  
Location 4 km south of Vindeln village in Sweden (some 60 km 

NW of Umeå) 
Owner Banverket 
Year of construction 1952 
Measurement period September and December 2005 
Type of structure Arch bridge with two side spans 
Type of traffic Freight and passenger train 
Maximum speed 100 km/h 
Materials Reinforced concrete 
Spans 57.4+112+57.4 m 
Type of measurement Dynamic and static short-term monitoring 
Project description 

The owner wanted to increase the maximum allowed axle load from 225 kN to 250 
kN along the main northern railway line. For the Bridge over Vindel River, the 
dynamic behaviour needed to be investigated. This when visual site inspections 
reported large transversal movements. Furthermore, the general dynamic behaviour 
of Swedish arch bridges needed to be more thoroughly described. Another objective 
of the measurement was to see if it was possible to catch the dynamic behaviour of 
the bridge using a very few sensors. 

 

The Bridge over Vindel River is a concrete arch railway bridge on the main northern railway 
line in Sweden. The bridge is located 4 km south of the Vindeln Village. 

 
Structural system 

The bridge is a reinforced concrete arch with two side spans, built in 1952. The arch 
carries a concrete trough deck via jointed concrete columns, and the structure is of 
an open spandrel type. 
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The arch has a hollow box section with two cells and the deck is a slab supported 
by longitudinal concrete girders and transversal beams. 

 

Bridge over Vindel River in Northern Sweden. 

4 span @ 14.35 = 57.4 m 4 span @ 14.35 = 57.4 mFree span width = 110.022 m
Teoretical span width = 112.070 m

 

Bastuträsk (Vindeln) →

F E D C B A

← Vännäs (Tvärålund)

I H

North →← South G 

 

Elevation of bridge with location points of the sensors A-I. 
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Cross section of the deck and a typical hollow box section of the arch, each with location 
points for the sensors A-I. 

 
Instrumentation 

Movements and acceleration have been measured in September and December 
2005, Bennitz (2006). In September, two vibrating sensors (Harbin 891 and 941B), 
two accelerometers (PCB piezotronics) and two linear voltage displacement 
transducers, LVDTs (Vishay) were used to measure the response of the bridge. 
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The vibrating sensor is a moving- coil and rotating-pendulum sensor and can be 
used to measure acceleration, displacement and velocity. Here they were used to 
measure the acceleration and the dynamic part of displacements in vertical and 
lateral direction of the bridge. The LVDTs measured the relative displacement 
between the decks of main and side span (location point B) in order to control the 
effect of movements in the bearings on the west and east side of the bridge. In 
December, four vibrating sensors (Harbin 891 & 914B), two LVDTs (Vishay) and 
two optical laser based displacement sensors (Noptel PSM 200) were used to 
measure the static and dynamic response of the bridge. The Noptel PSM 200 
receiver itself has a resolution of about 1/10 mm and records simultaneously 
horizontal and vertical movements of maximum 100 mm. 

 
Harbin 891 amplifier connected to an 

MGCplus and further to a laptop. Photo: 
Anders Bennitz (2006). 

 
Two Harbin vibration sensors 891 mounted 

to the deck for simultaneous measurement of 
vertical and transversal movements. 

 
Optical laser based displacement sensor, Noptel PSM 200. A transmitter placed on an old 

abutment at the south river-bank and a receiver placed on the west side of the deck. 
 
Examples of outcomes 
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Vertical and transversal displacements in the center of the deck in main span (point D) when 
two individual steel freight train (axle load = 225 kN) are passing the bridge with about 100 

km/h. The laser sensors measure both the static and dynamic part of the displacement while 
the vibration sensors only measure the dynamic part. 
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Due to the use of very few sensors, rough FE models (beam and shell) were early 
created and used to decide the best placement of sensors for catching the dynamic 
behaviour. Based on the measurements in September and December the FE 
models were updated, He et al (2006a-b), and for example used to investigate the 
influence of an increased train load from 225 to 250 kN, i.e. the standard type D2 to 
BV-3 according to the code (BV Bro 2004 & BV Bärighet 2005). 

X

Y

Z

 

X

Y

Z 

 
The largest vertical displacement was caused by a steel freight train and the largest 
transversal displacement was caused by a timber freight train, both with a nominal 
axle load of 225 kN, Bennitz (2006). 
 
Mode no & 
shape 

Frequency  
[Hz] 

Location in  
arch span 

Displacement [mm]  
D2, axle load 225 kN 

  FE-model Measurement  FE-model Measurement
1 Transversal 1.13 1.15 Quarter, vert. 4.2 3.6 
2 Transversal 1.93 1.90 Mid span, vert. 3.1 2.8 
3 Transversal 2.23 2.25 End, vert. – – 
4 Vertical 2.46 2.57 Quarter, trans. 3.4 0.7 
5 Transversal 3.25 3.44 Mid span, trans. 3.8 1.3 
6 Vertical 3.46 3.80 End, trans. – 0.5  
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Bridge name Bridge over Luossajokk Creek, km 1411 + 655 
General facts  
Location 1 km South of Kiruna Railway station in Sweden 
Owner Banverket 
Year of construction 1965 
Measurement period 2001-2006 
Type of structure Two-span trough bridge with a cantilever 
Type of traffic Iron ore, freight and passenger train 
Maximum speed 70 km/h 
Materials Reinforced concrete 
Spans 10.5+6+3.7 m 
Type of measurement Dynamic and static periodical long-term monitoring 
Project description 
 
The owner wanted to increase the maximum allowed axle load from 250 to 300 kN 
along the railway line “Malmbanan”, between the Swedish and Norwegian coasts, 
Paulsson & Töyrä (1996). For one of the bridges, The Bridge over Luossajokk 
Creek, an assessment according to BV Bärighet (1996), showed that the increased 
load would exceed the allowed stresses in the reinforcement in three sections: 1) in 
the top of the short span due to longitudinal bending moment, 2) in the bottom of the 
short span due to transversal bending moment and 3) close to the mid support the 
shear transfer between the beam and the slab was too low in the transverse 
direction. 
A probabilistic evaluation of the safety was made in 2001 together with in-situ 
monitoring of actual strain levels, tests of concrete properties and refined FE 
analysis, Enochsson et al (2002). The development of strain with time was 
periodically checked from 2001-2006, Enochsson et al (2006a-b). 
 

 

The Bridge over Luossajokk Creek is a railway bridge on the Iron Ore Line “Malmbanan” in 
Northern Sweden. The bridge is located 1 km South of Kiruna Railway Station. 
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Structural system 
 
The bridge is a two-span reinforced concrete trough bridge with a cantilever that 
was built in 1965. The mid-foundation is a two part concrete wall from the same 
period, whereas the end-foundations are stone walls that were constructed when 
the line was built in around 1890. 
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Bridge over Luossajokk Creek in Kiruna in Northern Sweden. 
Older type of iron ore train (DM3, 25 tons) heading south towards Gällivare, elevation and 

cross section with location of strain gauges, Danielsson et al (2002). 
 
Instrumentation 
 
A short term monitoring program was launched to check the actual strain levels in 
winter time 2001. Four strain gauges were welded to the steel reinforcement in total: 
Two in longitudinal direction in middle of the short span - each in top of the two 
beams, one in middle of the short span and one close to the column in the long 
span in transversal direction in bottom of the slab. MGCplus was used together with 
a laptop to collecting the data. 
 
In summer time 2001, four additional strain gauges were welded to the 
reinforcement in the same position as the other, Danielsson et al (2002). In 2002, a 
long term monitoring program was introduced to periodically check the development 
of strain with time. An isolated shed was placed beside the track to assure an 
adequate temperature for the acquisition system during the winter time. At the time 
for installation, the worst position for the new locomotive (IORE) found in the FE-
analysis was also checked. Here, displacements of the short span were measured 
with linear voltage displacement transducers (LVDTs) and strains were measured 
with the earlier installed sensors, Enochsson et al (2003). The strain gauges were 
also used for further periodically controls of strain development with time, 
Enochsson et al (2006a-b). 
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SG 4:1-2
LVDT 1-3
LVDT 4 

LVDT 1 
LVDT 4 

LVDT 3

SG 3:1-2

LVDT = LONGITUDINAL 

 

Location of strain gauges and LVDTs, Simonson (2002) & Enochsson et al (2003). 
 

 

Load test with IORE 2002. Shed to the left 
and frame for the LVDTs in the short span. 

 

 

FE-model of bridge with modelled axle load 
groups of locomotive “IORE”. 

 
Examples of outcomes 
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Typical results of displacements and strain when the locomotive IORE with 30 tons axle 
load is passing the bridge towards Kiruna with a speed of 70 km/h. 
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The initial measurement in 2001 showed that the strain levels in the reinforcement 
were fare from critical levels in contrary to the assessment calculation and that it 
was worth to evaluate the load carrying capacity by using probabilistic methods 
together with a refined FE-analysis. The condition monitoring program launched in 
2002 confirmed that the worst position found in the FE-analysis for upwards 
bending in the short span was correct. The results from the periodical long-term 
measurements 2001-2006 confirmed that the bridge behaved linearly for an 
increased axle load from 250 to 300 kN and that the strain development with time 
did not change. Furthermore, it could be observed quite a big increase in the 
bridge’s stiffness during winter time, probably due to frozen ballast. 
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Bridge name Bridges on The Haparanda Railway Line (BDL 136) 
General facts  
Location Between Morjärv and Haparanda in Northern Sweden 
Owner Banverket 
Year of construction Between year 1906 - 1911 
Measurement period April – August 2006 
Type of structure Riveted truss bridges 
Type of traffic Freight train 
Maximum speed 60 km/h 
Materials Steel 
Spans From 18 - 62 m 
Type of measurement Dynamic and static short-term monitoring 
Project description 

The owner wanted to increase the maximum allowed axle load from 225 to 250 kN 
on the railway line “Haparanda Line”, stretching from Morjärv Village in west to 
Haparanda Town in east. For five of the bridges: Stryckån, Kalix River, Stråkan 
River, Kukasjokk Creek and Keräsjokk Creek, an assessment according to a 
classification code for railway bridges (BV Bärighet 2000), showed that a number of 
critical parts would exceed its capacity. Most serious is that some of the primary 
members (stringers and floor beams) would exceed their fatigue capacity. One of 
the contributing reasons is the dynamic amplification factor (DAF) in the existing 
code. The assessment calculations for the five bridges generally gave a DAF of 
about 10 % for the main trusses, 30 % for the floor beams and 37 % for the 
stringers. 
An overview was made by Luleå University of Technology (LTU) in 2006, when the 
fatigue capacity of the steel material was tested together with in-situ monitoring of 
displacements and strains in order to estimate a more correct DAF, Enochsson et al 
(2006). 

Riveted railway bridges investigated by LTU. 

Bridge (River/Creek) Span length [m] Construction year 
Stryckån, km 1218 + 664 61.8 1906 
Kalix älv, km 1219 + 601 46.4+61.8+46.4 1907 
Stråkan, km 1225 + 45 18.4+26.3+18.4 1908 
Kukasjokk, km 1260 + 909 31.6 1910 
Keräsjokk, km 1272 + 400 31.6 1911 

 

Stryckån Kalix älv Kukasjokk
Keräsjokk

 Stråkan 

 

Location of the bridges considered along Haparanda Railway Line, BDL 136. 
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Structural system 
 
The bridges consist of riveted trusses, either open or closed. On Stråkan bridge the 
train run on top of the truss on continues stringers supported by floor beams. On the 
other bridges the stringers are connected to the lower part of the trusses via floor 
beams, see figures. 

 

Bridge over Kalix River. 

 

Bridge over Stråkan. 
 
Instrumentation 
 
Displacements of the main trusses were measured for all bridges in the mid-span 
and at the moveable bearing with two optical laser displacement sensors, Noptel 
PSM 200. The sensors measures simultaneously horizontal and vertical movements 
of maximum 100 mm. At three of the bridges relative displacements in the mid of a 
stringer and a floor beam were measured with linear voltage displacement 
transducers (LVDTs). 
 

Noptel PSM 200. Transmitters standing 
on tripods and receivers mounted on 

the bridge. 

Cable tray mounted for measurement of 
relative displacement in mid of a stringer 

and a floor beam with LVDTs. 
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At one of the bridges, Keräsjokk, strain measurements were made in the mid of a 
stringer and a floor beam. The strain gauges were welded to the beams, see 
figures. 

 

Stringer

1 

2 

Floor beam 

3

4,5

6

4 

5 

 

Strain gauges welded in the mid of a stringer and a floor beam. 

Examples of outcomes 

The measured maximum vertical displacements were low compared to the 
calculated ones, and even remarkable low compared to the maximum allowed 
displacements (L/800). However, the maximum vertical displacement of the stringer 
measured at Keräsjokk was higher than the calculated one, which depends on that 
the cable tray started to vibrate at higher speeds. The same phenomena appeared 
also for the floor beam but the vibration was largest at a different speed than for the 
stringer. After this was discovered, strain measurements were initiated on one 
bridge which proved to be very successful. The dynamic amplification factor from 
the strain measurement was about 15 % lower than the calculated one for the 
stringer, and for the floor beam no amplification of the strain could be seen at all, 
see table. 
The tested steel samples gave at the recalculation a fatigue capacity higher than 
demanded. The bridges are based on the recalculation and the measurement now 
allowed for a higher axle load with 250 kN at a speed of 60 km/h. However, 
secondary elements with low capacity in some of the bridges need to be monitored. 
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Vertical displacement in mid-span for the main framework when a steel freight train is 
passing The Stråkan bridge with about 50 km/h. 
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Calculated and measured maximum values of vertical displacements [mm]. 

Framework Stringer Floor beam Bridge  
(River/Creek) Calc. Meas. Calc. Meas. Calc. Meas.

Note 

Stryckån 34 20 2 – 1.1 –  
Kalix älv 34 21 2 – 1.1 –  
Stråkan 23 15 0.5 √ 0.9 0.9 √: Error in measurement
Kukasjokk 17 12 0.8 – 3.0 –  
Keräsjokk 17 13 0.8 1.2 3.0 1.9   

Calculated and estimated values of dynamic amplification factor, DAF at 60 km/h. 

Framework Stringer Floor beam Bridge  
(River/Creek) Calc. Laser Calc. LVDT SG Calc. LVDT SG 

Note 

Stryckån 1.07 1.021 1.36 – – 1.29 – – 1 50 km/h 
Kalix älv 1.07 1.06 1.36 – – 1.29 – –  
Stråkan 1.11 1.082 1.37 √ – 1.36 1.551 – 2 Less loaded
Kukasjokk 1.10 1.05 1.37 – – 1.30 – –  
Keräsjokk 1.10 1.10 1.37 1.18 1.16 1.30 1.30 1.00   
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Bridge name 8 different short span bridges 
General facts  

Location Sweden 
Owner The Swedish Road Administration 
Year of construction Varies 
Measurement period Varies, 4 to 7 days 
Type of structure Short span frame bridges 
Type of traffic Roadway  
Maximum speed 70 to 120 km/h 
Materials Reinforced concrete 
Spans 5 to 20 m 
Type of measurement Static 

Project description 
The measurements were conducted during 2002 and 2003 on approximately 15 
different locations in Sweden. The aim with the project was to get more 
knowledge about axle loads acting on the foundation of road structures. A 
specification of the measurements can be found in Vägverket (2004). The 
quality of the measured data from the different measurement locations varies. 
The best results of the measurements were obtained at the 8 measuring 
locations shown in the figure below. These data have been further analyzed 
and used to develop statistical models for traffic loads in bridges, see 
Carlsson (2006). Two of the measurement locations are on highways 4. 
Oskarshamn road no. 22 and 5. Strängnäs road no. 20. The others are on 
national highways 1. Västerås road no. 67, 2. Motala road no. 50, 3. Borensberg 
road no. 36, 6. Sparreholm road no. 57, 7. Kinna road no. 41 and 8. Grästorp 
road no. 47. 
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Structural system 

The B-WIM measurements are done on frame bridges with short spans. A 
typical frame bridge is shown in the figure below. The bridges used for the 
measurements are made of cast in place non-tensioned reinforced concrete. 
The span of the used bridges varies between 10 to 20 m. 

 

 
Typical frame bridges. (Picture taken from 
www.vv.se, photo by Staffan Gräns) 

 

 
Instrumentation 
The bridges where instrumented by a B-WIM system called SiWIM. This implies 
that the bridge is acting as a scale to determine the axle weights of the vehicles. 
The bridges are instrumented by 8-12 strain gauges on the bottom side of the 
bridges. The strain gauges register the strain when vehicles pass the bridges. 
The gauges are connected to computers that store and treat the electronic 
signal sent from the gauges. The number of axels, position of axels and velocity 
of the vehicles are registered by rubber tubes placed across the road, see 
Figure below. A further detailed description on B-WIM systems can be found in 
Quilligan (2003) and Cost 323 (1997). 
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Examples of outcomes 

Real vehicles were measured continuously for 4 to 7 days at 8 different 
geographical locations in Sweden. At these locations approximately 280 000 
vehicles were measured. The measured characteristics for each vehicle is: 
 

• Date, time, location and direction of the passing vehicle 
• Velocity and type of the vehicle 
• Number of axels, axle configuration, location and weight of the axles 

 
As an example of outcome from the measurements: the figure below shows 
the mean gross weight for vehicles with different number of axles at different 
measurement locations. 
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New Svinesund Bridge 
 
Bridge name New Svinesund Bridge 
General facts  

Location Swedish – Norwegian border, close to Strömstad 
Owner Vägverket / Statens Vegvesen 
Year of construction Opened for traffic in 2005 
Measurement period 2003 – (ongoing monitoring) 
Type of structure Single concrete arch with steel carriageway 
Type of traffic Highway  
Maximum speed 110 km/h 
Materials Concrete and steel 
Spans 68 / 75 / 75 / 75 / 70 / 247 / 70 / 72 m 
Type of measurement Static and dynamic monitoring, during construction, load 

test and under operation 
Project description 

 
During the construction of the New Svinesund Bridge, a monitoring project headed 
by KTH was conducted on behalf of the Swedish road administration. Chalmers part 
of the monitoring project was to develop a finite element (FE) model and to perform 
analyses of the arch launching and the load test. Parallel to the monitoring project, 
Chalmers is performing a research project concerning bridge assessment and 
maintenance based on FE structural models and field measurements, with the New 
Svinesund Bridge as a case study. Data from measurement project is used to verify 
and update the FE model of the bridge. The aim of this project is to evaluate 
existing methods for FE model updating, to apply the methods to the Svinesund 
bridge and to draw general conclusions and recommendations. 

 
 

 
 

The New Svinesund Bridge is a highway bridge on road E6  
crossing the Ide fiord on the Swedish – Norwegian border 
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Structural system 

 
A single concrete arch over the fiord carries, together with concrete columns for the 
land spans, two steel box-girder carriageways. The total length of the bridge is 704 
m. Each carriageway is 11 m wide and carries two lanes of traffic. The arch is very 
slender and the span of 247 m is the longest in the world for a bridge of this type. It 
was constructed in two halves with the cantilever construction method, using 
temporary cable-stayed supporting. Temporary concrete pylons were cast to 
support the arch during construction, but were removed together with the tendons 
when the arch was closed. The carriageways were partly launched horizontally, and 
partly lifted in place. The central part was lifted from barges to its final position 
under the arch. 
 

 
View of the New Svinesund Bridge, from the east. (from Vägverket, 2005) 
 

 
Arch crown 
cross-section 
 
    Carriageways with connections to columns 
    (from Vägverket, 2005) 
              Arch abutment cross-section 
 

 
An artists impression of the New Svinesund Bridge. (figures from Vägverket, 2005) 
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The arch of the New Svinesund Bridge during construction. (Photo: Peter Harryson) 
 

Instrumentation 
 
During arch launching, the geometry and deflections of the arch was continuously 
measured by the contractor. Strain gauges and temperature sensors were installed 
in five sections along the arch and accelerators were mounted inside the box 
section. In addition to this, a weather station was established close to the bridge. 
After completion of the bridge, a test loading was performed with eight 25-ton trucks 
to expose the bridge to static and dynamic loads. Here, deformations of the arch 
and carriageways were measured together with forces in the hangers, and stains 
and accelerations were measured in the arch using the installed sensors. 
The instrumentation and measurement is described more in detail by KTH for the 
monitoring project, see separate project description. 
 

 

 
Strain and 
temperature sensor

S1 
S6 

S25 

N1
N6

Strain gauge 

Temperature sensor

Accelerometer 

 
Segments instrumented with sensors, and positioning of the sensors in the cross-sections. 

(Adapted from James and Karoumi, 2003) 
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Examples of outcomes 

 
An overview of the bridge, the measurements, and work performed at Chalmers is 
given in Plos (2006). The FE model developed was checked and verified through 
comparison with design and preliminary measurement results. Generally a good 
agreement was found, see Plos and Movaffaghi (2004). The launching of the arch 
was modeled more in detail by Canovic and Goncalves (2005), who included all 
construction stages and time dependent effects. The comparison with 
measurements revealed the difficulties in reflecting the influencing effects over time 
in the analysis, while different discrete construction events are easier to catch. FE 
analyses were also made for the test loading. Preliminary comparison with the 
measurements showed a good agreement for hanger loads and arch deflections, 
while the correspondence was not that good for the strains in the arch. The FE 
model will be further used in the research projects connected to the bridge. In the 
Chalmers project, the FE model is intended to be updated to better reflect the 
measured response in the bridge. 
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Reinforced concrete bridge in Stora Höga (O 870) 
 
Bridge name Reinforced concrete bridge in Stora Höga (O 870)  
General facts  

Location Stora Höga (40 km north of Göteborg) 
Owner Vägverket 
Year of construction 1980 
Measurement period 1989 (in connection with full scale test) 
Type of structure Reinforced concrete slab frame bridge  
Type of traffic Private road over highway 
Maximum speed 50 km/h 
Materials Reinforced concrete, strengthened with steel plates 
Spans 21 m 
Type of measurement Measurement of loads, deformations, strains and 

cracking under static loading to failure. Dynamic testing 
at different degrees of damage.  

Project description 
 
A full-scale shear test to failure was performed on this bridge in 1989. The purpose 
of the test was to improve the knowledge of shear failures of large concrete 
structures, and to improve methods for design and assessment with respect to 
shear. The design models used at the time was evaluated, and the shear failure 
was modelled with finite element analysis. To avoid bending failure and to force a 
shear failure to occur, a strengthening technique with longitudinal steel plates glued 
to the bottom of the bridge deck was tested. Dynamic tests were performed in order 
to evaluate the possibility to detect damages in bridges. In connection with this, also 
a prestressed concrete bridge was tested, see separate project description (bridge 
O 869). 
 

 
The tested bridge in Stora Höga was situated 40 km north of Göteborg 
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Structural system 

 
The bridge was a non-prestressed reinforced concrete slab frame bridge, with a free 
span of 21 m. The moment capacity of the bridge was increased by longitudinal 
steel plates, glued to the bottom of the slab, in order to make shear failure possible. 
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Instrumentation 

 
The bridge was loaded 4 m from one of the supports through steel bars anchored to 
the rock beneath the bridge. Loads were measured using load gauges placed 
between the load distribution beams and the bridge. Deflections were measured by 
electronic position gauges fixed to stayed and anchored scaffolds. Strains on the 
concrete and steel plates were measured through strain gauges. Compression and 
splitting strength was tested on cores taken from the bridge. In the dynamic tests, 
the bridge was excited through a movable impact device. The response was 
measured by accelerometers fixed to the bridge. The test was performed by the 
Swedish National Testing and Research Institute (SP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Position gauges (above) 
 
 Loading arrangement (left) 
 
 
Examples of outcomes 

 
The bridge obtained a typical shear failure at 4,5 MN load, with a shear crack from 
the end of the strengthened zone at the front wall and the loaded section. The result 
was compared with the design model in the Swedish concrete codes (BBK 79), and 
the capacity was within the normal scatter of the design model for shear, see Plos 
et al (1990) and Plos (1990). The strengthening method was found to perform well, 
see Täljsten (1990). A finite element analysis with discrete cracks was successfully 
performed up to initiation of the final crack leading to failure, see Plos (1993) and 
Plos and Gylltoft (1995). The dynamic testing showed the possibilities to detect 
damages, but also that boundary conditions have a major influence and that the 
dynamic response of the undamaged bridge has to be known, see Ågårdh (1990). 
 

 
Shear failure in the bridge 
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Comparison with code model and 1099 laboratory tests 
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Bridge name Prestressed concrete bridge in Stora Höga (O 869)  
General facts  

Location Stora Höga (40 km north of Göteborg) 
Owner Vägverket 
Year of construction 1980 
Measurement period 1989 (in connection with full scale test) 
Type of structure Reinforced concrete slab frame bridge  
Type of traffic Highway 
Maximum speed 90 km/h 
Materials Prestressed concrete 
Spans 31 m 
Type of measurement Measurement of loads, deformations, strains and 

cracking under static loading to failure. Dynamic testing 
at different degrees of damage.  

Project description 
 
A full-scale shear test to failure was performed on this bridge in 1989. The purpose 
of the test was to improve the knowledge of shear failures of large prestressed 
concrete structures, and to improve methods for design and assessment with 
respect to shear. The design models used at the time was evaluated. Dynamic tests 
were performed in order to evaluate the possibility to detect damages in bridges. In 
connection with this, also a non-prestressed concrete bridge was tested, see 
separate project description (bridge O 870). 
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Structural system 

 
The bridge was a prestressed concrete frame bridge, with two main beams 
connected with a bridge deck slab. The free span was 31 m. Before the test, the 
bridge deck was cut longitudinally between the two beams to reduce the required 
failure load. However, the two beams were still connected through the common 
front and wing walls. 
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Instrumentation 

 
The bridge was loaded approx. 5 m from one of the supports by using steel bars 
anchored to the rock beneath the bridge. Loads were measured using load gauges 
placed between the load distribution beams and the bridge. Deflections were 
measured by electronic position gauges fixed to stayed and anchored scaffolds. 
Strains on the concrete surface were measured through strain gauges. 
Compression and splitting strength was tested on cores taken from the bridge. In 
the dynamic tests, the bridge was excited through a movable impact device. The 
response was measured by accelerometers fixed to the bridge. The test was 
performed by the Swedish National Testing and Research Institute (SP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loading arrangement (left above), Position gauges (right above) and strain gauges (below) 
 
Examples of outcomes 

 
At the test, a failure in the front wall under the loaded main beam limited the load to 
8.5 MN. Before that, bending-shear crack occurred close to the load, and after 
support failure and subsequent redistributions, a compression failure occurred in the 
compression zone under the load, see Plos et al (1990) and Kjellgren and Berg-
ström (1990). The result was compared with the Swedish design models (BBK 79) 
and it was found that the capacity could not be predicted conservatively for the final, 
secondary failure, see Plos (1993). The dynamic testing showed the possibilities to 
detect damages, that boundary conditions have a major influence and that the 
dynamic response of the undamaged bridge has to be known, see Ågårdh (1990). 

 
 



VV FUD 2850 Mätprojekt Page 4(4)
Prestressed concrete bridge in Stora Höga (O 869) 
 

 

 
Failure at the support and in the main beam 
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Bridge name Forsmo Bridge 
General facts  

Location Bridge over river Ångermanälven, on the Swedish 
northern main railway, close to Sollefteå  

Owner Banverket 
Year of construction Opened for traffic in 1912 
Measurement period 2000 
Type of structure Riveted steel truss-arch bridge 
Type of traffic Single-track railway 
Maximum speed 80 km/h 
Materials Steel 
Spans 58,5 / 104 / 58,5 / 42 m 
Type of measurement Static and dynamic measuring with strain gauges during 

train passages 
Project description 

 
To assess the load carrying capacity and remaining fatigue life of the Forsmo 
Bridge, the structural response of the bridge was analysed through a finite element 
(FE) model. To improve and verify the FE model, strain measurements were made. 
The FE model was updated based on the measurements, so that it reflected the 
response of the bridge. The updated model was used to determine the need for 
strengthening and to assess the load carrying capacity and remaining fatigue life of 
the strengthened structure. On behalf of Banverket (the Swedish railway 
administration), the measurements was conducted by KTH and the assessment, 
including FE modelling and updating, was made by the consultant company 
Ramböll. 

 

   
The Forsmo Bridge is a railway bridge from 1912 on the main railway to  

northern Sweden, crossing the river Ångermanälven 
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Structural system 

 
The Forsmo bridge is a riveted steel truss bridge that has a total length of 263 m 
and a height of approximately 50 m, with a main span of 104 m. The upper truss 
elements are horizontal while the lower elements are in an arch-shape. The bridge 
was constructed with the two side spans connected to the main span with hinges 
(red) and pseudo-elements designed not to carry any forces (blue), see figure. The 
sleepers of the single railway track were supported by a floor system consisting of 
longitudinal beams and cross-beams connected to the main truss. There are also a 
large number of minor truss elements to stabilise the structure.  
 

 
View and plan of the Forsmo Bridge. (from drawing, Banverket) 

 
 

Instrumentation 
 
The bridge was instrumented with 49 uni-axial strain gauges. The positions and 
numbers of gauges were decided based on the information needed to verify and 
improve the FE model, the uncertainty connected with interpreting the results and 
the cost of measurement on the heavily trafficked bridge. The strain gauges were 
arranged in small groups to obtain more reliable information in selected areas. The 
measurements were carried out with loads from fully loaded freight trains in service, 
with documented axle loads, train configurations and geometries.  

 
Examples of outcomes 

 
An overview of the bridge, the FE modelling, the measurement program and the 
model updating is given in Enevoldsen et al. (2002). The FE model was a full 3D 
linear elastic model of the entire structure. It consisted of beam elements for the 
truss members and rotational spring elements at the joints. Based on sensitivity 
analyses with respect to uncertainties in the modelling and previous investigations, 
see Åkesson (1990), the measurements were made to determine: 
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The Forsmo Bridge (photo from Banverket). 

 
 

− The global distribution of forces in the primary structure, including possible 
forces in the pseudo elements. 

− Distribution of normal forces between the upper truss elements and the 
longitudinal beams in the floor system. 

− Transverse bending and stress distribution in the cross-beams of the floor 
system. 

− Distribution of primary bending moments in the longitudinal beams of the 
floor system. 

 
The process of updating the FE model based on the measurement results was 
iterative. Based on the sensitivity analyses made, parameters of the models were 
successively changed so that the response of the model was improved with respect 
to the measurements. The governing principle was that all changes in the model 
had to be based on the physical behaviour of the relevant part of the structure (e.g. 
joint, connection or member). The load carrying capacity and remaining fatigue life 
was determined using the updated model. 
 
It was found that the original uncertainties regarding stiffnesses of members and 
joints had a large influence on the distribution of forces and moments between the 
members. After updating of the model, the stresses in several members had 
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changed more than 100%. It was found that the floor system worked as an integral 
part of the truss and the forces in the longitudinal beams were influenced by the 
global bending mode. The intended pseudo elements were found to act as active 
members of the truss, at least for service loads. Also the stabilising bracings for 
wind and brake forces acted as parts of the global truss. This gave much higher 
forces than intended in these members. Furthermore, both the measurements and 
the dynamic FE analyses showed that the dynamic amplification factor could be 
reduced substantially with respect to the local traffic conditions for the bridge. 
 
The structural assessment showed that the main truss had sufficient capacity and 
fatigue life also for future traffic demands. However, the floor system did not show 
sufficient resistance for the intended increase of axle loads. Consequently, the floor 
system was replaced in 2002. 
 
The project showed that, for a complicated structure like the Forsmo bridge, it is not 
possible to perform a structural assessment with sufficient accuracy without the use 
of a precise finite element model that is updated based on on-site measurements. 
Without a detailed and comprehensive FE modelling, sensitivity analysis, on-site 
measurements and model updating, it would have been very easy to disregard, 
overlook or misjudge important effects.  
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Bridge name Rivited railway steel bridges 
General facts  

Location Sweden  
Owner Banverket  
Year of construction 1909 - 1928 
Measurement period 1989 - 1992 
Type of structure Rivited truss and girder bridges 
Type of traffic Railway  
Maximum speed  
Materials Steel 
Spans From 10 to 104 m 
Type of measurement Static and dynamic measurements for loading with 

traffic loads.  
Project description 

 
During the period 1989 to 1992 field investigations including measurements were 
made on 15 rivited railway bridges. The field investigations were performed by 
Chalmers for Banverket. The bridges are listed below (from Åkesson, 1994). The 
largest and most well-known of these bridges is the Forsmo Bridge. The major 
objectives was to investigate the load-carrying capacities, the dynamic live load 
stresses and dynamic amplification factors, deformations, damages and defects due 
to e.g. corrosion and cracking, material properties and remaining service-life with 
respect to fatigue.  

 
Rivited railway bridges investigated by Chalmers 1989 – 1992: 
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Structural system 

 
Rivited trusses and girders. Examples are given below. 
 

 
The Forsmo bridge 

 

 

 
The Gide Älv Bridge 

 
Instrumentation 

 
Static and dynamic measurements were made for traffic loads. The investigations 
varied from bridge to bridge, including inspections, crack detection, strain and 
deflection measurement and material tests, and were combined with theoretical 
calculations and evaluations.  
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Examples of outcomes 

 
Conclusions that were drawn from the field investigations including measurements 
were that there were less damage (fatigue cracks, corrosion, loose or faulty rivets) 
than expected. Tests showed that the material was of ordinary mild steel quality 
with e.g. good fatigue properties. A good correspondence was found between 
theoretically calculated and measured strain values. The static load carrying 
capacity was in most cases sufficient for increased train loads. The dynamic 
amplification was smaller than assumed by the design rules and remaining fatigue 
lives of 30 years or more was shown. 
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Bridge name Dynamically tested bridges 
General facts  

Location Sweden  
Owner Vägverket and Banverket  
Year of construction  
Measurement period 1980:s, 1990:s 
Type of structures Concrete beams and slabs, cable stayed bridges 
Type of traffic Highway, railway 
Maximum speed  
Materials Concrete, steel 
Spans From 9 m to 366 m 
Type of measurement Dynamic testing, acceleration measurements  

Project description 
 
During the 1980:s and 1990:s the research group on Dynamics in design at the 
department of Structural Engineering at Chalmers University of Technology 
performed dynamic testing on a number of bridges. Below, some examples of tested 
bridges are given. The bridges included cable stayed bridges and concrete beam and 
slab bridges subjected to highway or railway traffic. Also some footbridges were 
tested. The major objectives of the testing were to determine dynamic parameters like 
eigenfrequencies, modal shapes and damping.  

 
Structural system 

 
Examples of bridges tested are given below: 
 

 
The Tjörn bridge was tested before opening to traffic, see Ohlsson (1986). Both a 

forced vibration test, with a device providing a sine excitation, and a free decay test, 
initiated by a sudden release from a preloaded condition, was performed. 
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The bridges over the highway at the intersections Bäckebolsmotet and Backadals-

motet in Gothenburg was tested dynamically in 1984, see Ashton (1990). The 
intention was to evaluate the dynamic properties of the bridges as well as to study  

the effect of vibrating rollers for compaction of pavement on bridges. 
 

 
The railway bridge over the road to Marstrand in Ytterby is a single-track concrete 
trough bridge. It was tested and analysed with respect to eigenfrequencies, mode 

shapes and response during train passage, and was loaded both through release of 
preload and through regular train traffic, see Kindberg and Ryberg (1997).  
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Instrumentation 

 
The dynamic response was measured using accelerometers in different positions on 
the bridges. The modal parameters were evaluated through experimental modal 
analysis.  

 
Examples of outcomes 

 
Dynamic parameters were determined, such as mode shapes, eigenfrequencies and 
damping ratios. The measurements were part of research projects, where e.g. 
methods for experimental modal analysis and modeling of dynamic response have 
been developed. 
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