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Sammanfattning 
I samband med en bro inspektion har det konstaterats stort slitage på huvudlagren på Höga 
Kusten-bron. Stora avflagningar av PTFE-skikten har noterats (lagren är glidlager med 
rostfria plåtar med PTFE-glidskikt). Det har därför börjat spekuleras om lagren belastas med 
större vertikallaster än vad teoretiskt var tänkt. Eftersom bron är en hängbro påverkas lager-
lasten av hur mycket kraft som upptas i de vertikala hängarna. För att erhålla de tänkta lager-
lasterna måste därför hängarna vara rätt uppspända.  
Avdelning för brobyggnad vid KTH har därför fått i uppdrag att kontrollmäta dels den verk-
liga lagerkraften dels kraften i de första hängarna av egenvikt. Mätning/övervakning av lager-
lasten sker kontinuerligt med ett system installerat, av KTH, på bron och redovisas i en 
separat rapport. 
Denna rapport beskriver och diskuterar mätningarna och utvärdering av krafter i de första tre 
hängarna på Hornö sida av bron. 
Resultaten visar att hängarkraften är större än den teoretiskt beräknade. Den största skillnaden 
erhålls för den första (kortaste) hängaren som har cirka 50 % större last än den teoretiskt 
beräknade. 
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1 Bakgrund 
Slitage har uppstått på huvudlagren på Höga Kusten-bron. Det finns en misstanke att lager-
krafterna inte har den storlek som förutsatts. Avdelningen för brobyggnad har därför fått i 
uppdrag att mäta storleken på lagerkrafterna. Flera olika mätningar kommer att utföras. Som 
en del av mätprogrammet har krafterna i några av hängarna närmast stöd, hängarna 80, 81 och 
82 se Figur 1, mätts med vibrationsmetod. Denna rapport beskriver och diskuterar 
mätningarna och utvärdering av hängarkrafter. 

 

Figur 1 Kraft har mätts i hängarna 80, 81 och 82 närmast stöd på Hornö sidan av 
Höga Kusten-bron. 

2 Genomförande 
Ett bra sätt att bestämma krafter i linor och kablar utan att behöva avlasta och återspänna 
kablarna är att använda sig av s.k. vibrationsmetod. Denna metod bygger på förhållandet att 
det råder ett enkelt samband enligt ekv. (a) mellan kraften (N), längden (L), massan per 
längdenhet (m) och egenfrekvensen (fk) för ton (egenmod) nr k för en ideell sträng, d.v.s. en 
sträng1 helt utan böjstyvhet, t.ex. en gitarrsträng. 

22kf LN m
k
⋅⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (a) 

Genom att mäta upp egenfrekvensen t.ex. med hjälp av en accelerometer fästad på strängen, 
se Figur 2, kan på detta sätt kraften mätas upp. Strängen måste vara i rörelse antingen p.g.a. 
naturliga rörelser av t.ex. vind, eller genom att strängen satts i rörelse genom ett man slår på 
den med en mjuk klubba. Metoden förutsätter naturligtvis att man känner strängens massa och 
längd. Eftersom ekv. (a) endast gäller approximativt bör man vid noggrannare bestämning av 
krafter korrigera ekvationen. Mer om detta i nedanstående avsnitt 3. På Höga Kusten-bron 
består varje hängare av två lika långa prefabricerade linor med diameter 63 mm. Linorna är 

                                                 
1 På häng- och snedkabelbroar använder man beteckningen ”kabel” för de allra grövsta linorna vanligen av stål, 
begreppet ”lina” för de något mindre diametrarna och ordet ”tråd” för de enskilda trådar vanligen av höghållfast 
stål som bygger upp linor och kablar. Ordet ”sträng” är det ord som används för det teoretiska strukturelement 
som endast kan ta upp dragkrafter och ej kan ta upp moment eller tryckkrafter. 
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fritt upplagda i ändarna vid svängning i brons längdled och mer eller mindre fast inspända i 
brons tvärled, se Figur 3.  
Vid mättillfället var temperaturen cirka 15 ºC. 

 

Figur 2 Accelerometer fästad på en hängare.  
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Figur 3 
 
 
 
 
 

Figur 4 
 

Utformning av de linor som bygger 
upp hängarna. 
 
 
 

 
 
Hängarna till Höga kusten-bron 
består av två ledade infästade 
prefabricerade linor av ”locked coil” 
typ med diameter 63 mm, se Figur 3. 

Vid mätningarna mättes accelerationen vid svängning i brons längdled. Mätningarna gjordes 
med två accelerometrar. En var fastsatt på den lina som exciterades och den andra på den 
andra linan i samma hängare, men accelerationen mättas simultant på bägge linor och 
frekvensspektrat analyserats. Därefter exciterades den andra linan och frekvensspektrat 
analyserats på samma sätt. Detta innebar att kraften i varje hängare kunde utvärderas baserat 
på fyra mätningar. Läget för excitering valdes så att teoretiskt den femte egenmoden 
exciterades. Detta gjordes för att inte riskera att placera accelerometrarna i en punkt där någon 
av de första moderna har noll förskjutning. 
I figurer nedan visas resultat från beräkning av egenfrekvenser från några av försöken. För 
insamling av data och beräkning av egenfrekvenser användes accelerometrar av typ SI-Flex 
1500 S från Applied MEMS samt förstärkare och utvärderingsprogram från HBM av typ 
MGC+ ML 800 respektive Catman. En sammanställning över alla mätvärden och analys i 
form av egenfrekvenser visas i Tabell 1. 
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Figur 5 För att komma åt att sätta fast accelerometrar och excitera dessa användes en 
skylift.  

 

 

Figur 6 Den utrustning som användes för att komma åt att excitera och mäta 
accelerationen i linorna var en skylift med massan 11,5 ton. Den extra 
belastning som skyliften orsakade på hängarna kan bedömas till 0,05 
MN/hängare. 
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Figur 7 Frekvensspektrum för hängarpar 80 när en hängare exciterats och egenfre-

kvenserna hos bägge linorna bestämts. 

 
Figur 8 Frekvensspektrum för hängarpar 80 när en hängare exciterats och egenfre-

kvenserna hos bägge linorna bestämts. 
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Figur 9 Frekvensspektrum för hängarpar 81 när en hängare exciterats och egenfre-

kvenserna hos bägge linorna bestämts. 

 
Figur 10 Frekvensspektrum för hängarpar 81 när en hängare exciterats och egenfre-

kvenserna hos bägge linorna bestämts. 
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Figur 11 Frekvensspektrum för hängarpar 82 när en hängare exciterats och egenfre-

kvenserna hos bägge linorna bestämts. 

 
Figur 12 Frekvensspektrum för hängarpar 82 när en hängare exciterats och egenfre-

kvenserna hos bägge linorna bestämts. 
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Längd Teoretisk

Hängare nr (m) last (MN) Mod nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
80 söder exiterad, söder mätt 37,398 0,775 Frekvens /Hz 2,490 4,980 7,470 9,960 12,597 15,087 17,870 20,507 23,436
80 söder exiterad, norr mätt 37,398 0,775 Frekvens /Hz 2,490 4,980 7,470 10,107 12,744 15,234 18,017 20,800 23,583
80 norr exiterad,  norr mätt 37,398 0,775 Frekvens /Hz 2,490 4,980 7,470 10,107 12,597 15,380 18,107 20,800 23,582
80 norr exiterad, söder mätt 37,398 0,775 Frekvens /Hz 2,490 4,540 7,470 9,960 12,597 15,087 17,870 20,507 23,436
81 söder exiterad, söder mätt 28,777 0,645 Frekvens /Hz 3,076 6,152 9,301 12,524 15,820 19,262 22,850 26,512
81 söder exiterad, norr mätt 28,777 0,645 Frekvens /Hz 3,149 6,299 9,521 12,817 16,259 19,774 23,290 27,098
81 norr exiterad, norr mätt 28,777 0,645 Frekvens /Hz 3,149 6,298 9,521 12,817 16,186 19,701 23,363 27,172
81 norr exiterad, söder mätt 28,777 0,645 Frekvens /Hz 3,076 6,152 9,301 12,524 15,820 19,262 22,777 25,926
82 söder exiterad, söder mätt 20,483 0,520 Frekvens /Hz 4,541 9,082 13,915 18,749 24,022 29,442 35,301 41,600 48,191
82 söder exiterad, norr mätt 20,483 0,520 Frekvens /Hz 4,687 9,521 14,501 20,214 25,048 30,614 36,619 42,771 50,242
82 norr exiterad, norr mätt 20,483 0,520 Frekvens /Hz 4,687 9,521 14,501 19,628 24,901 30,614 36,619 42,918 49,656
82 norr exiterad, söder mätt 20,483 0,520 Frekvens /Hz 4,541 9,082 13,915 18,896 24,022 29,588 35,301 41,746 48,337  

Tabell 1 Sammanställning av uppmätta egenfrekvenser vid excitering av linorna som ingår i de olika hängarna. 
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3 Utvärdering 
Utgående från de uppmätta egenfrekvenserna kan med hjälp av ekv. (a) kraften i linorna be-
stämmas. Ett typiskt resultat framgår av Figur 13.  

Hängare 82, lina norr
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Figur 13 Vid utvärdering av kraften i en lina visar det sig att den utvärderade kraften 
enligt ekv. (a) blir olika för de olika moderna. 

Studerar man resultaten från mätningar och utvärderingar enligt Tabell 1 och som det visas 
för ett exempel i Figur 13, finner man att kraften blir olika för de olika moderna. Detta beror 
på att ekv. (a) förutsätter en ideell sträng utan böjstyvhet. Verkliga linor har förstås böjstyvhet 
och inverkan av denna beror också på inspänningsförhållanden. Ju högre egenmod desto 
större blir effekten av böjstyvhet på egensvängningsfrekvensen. 
För en lina med böjstyvhet gäller följande modifierade ekvationer vid 

fri uppläggning: 
2

f
π1

2 2k
k N k k Nf
L A L A

κ
ρ β ρ

⎛ ⎞
= + =⎜ ⎟

⎝ ⎠
  respektive vid  (b) 

fast inspänning: 
2

i2
2 1 ( π)1 4

2 2 2k
k N k k Nf
L A L A

κ
ρ β ρβ

⎡ ⎤⎛ ⎞
= + + + =⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 (c) 

I ekv. (b) och (c) är 

NL
EI

β =  (d) 

där L är linans längd, N kraften i linan och EI linans böjstyvhet.  
Ekv (a) kan därmed modifieras enligt 



 

- 10 - 

2

2
21 kf LN m

kκ
⋅⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (e) 

där faktorn κ beror på böjstyvhet och inspänningsförhållanden.  
I verkliga fall finns vare sig ideella strängar, fri uppläggning eller fast inspänning varför κ 
lämpligen bestäms med hjälp av försök. I Figur 14, Figur 15 och Figur 16, har samtliga upp-
mätta frekvensvärden analyserats dels i form av medelvärden och vid antagna inspännings-
förhållanden. Hängarna består ju av två linor och hängarkraften är ju summan av kraften i de 
två linorna. Utvärderingen visar att uppmätta egenfrekvenser blir nära desamma vare sig dessa 
mäts på den exciterade linan eller på den andra linan.   
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Figur 14 Beräknade linkrafter i hängare 80 beräknade dels för var och en av linorna, 
dels som medelvärde av fyra mätningar med och utan korrektion för böjstyvhet 
och inspänningsförhållanden. Observera att hängarkraften är summan av 
kraften i två linor. 

 
 



 

- 11 - 

Hängare 81

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Mod nr

K
ra

ft
/M

N
81 söder exiterad, söder mätt
81 söder exiterad, norr mätt
81 norr exiterad, norr mätt
81 norr exiterad, söder mätt
Medelvärde
Korr, fri uppl
Korr, fast insp

 

Figur 15 Beräknade linkrafter i hängare 81 beräknade dels för var och en av linorna, 
dels som medelvärde av fyra mätningar med och utan korrektion för böjstyvhet 
och inspänningsförhållanden. Observera att hängarkraften är summan av  
kraften i två linor. 
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Figur 16 Beräknade linkrafter i hängare 82 beräknade dels för var och en av linorna, 
dels som medelvärde av fyra mätningar med och utan korrektion för böjstyvhet 
och inspänningsförhållanden. Observera att hängarkraften är summan av 
kraften i två linor. 

Som framgår av Figur 4 syns linorna i hängarna vara fritt upplagda och har en teoretisk längd 
lika för de två linorna i vardera hängarna. I kombination med den utvärdering som gjorts och 
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som visas i Figur 14, Figur 15 och Figur 16, finns anledning att tro att inspänningsför-
hållandet är nära fri uppläggning i bägge ändar och att kraften i linorna och hängarna har 
storlek enligt Tabell 2. Vid utvärderingen har värde för linornas böjstyvhet bedömts till 
146 kNm2, deras massa till 22,65 kg/m och deras längder enligt Tabell 2. 
 
Hängare Teoretisk 

kraft/MN 
Längd/m Lina Uppmätt 

kraft/MN 
Summa 

kraft/MN 
Uppmätt/teoretisk 

kraft 

Söder 0,784 80 1,55  37,398 

Norr 0,784 

1,57 – 0,05 = 
1,52* 

0,98 

Söder 0,708 81 1,29 28,777 

Norr 0,742 

1,45 – 0,05 = 
1,40* 

1,08 

Söder 0,799 82 1,04 20,483 

Norr 0,850 

1,65 – 0,05 = 
1,60* 

1,51 

 

Tabell 2 Sammanställning över uppmätta lin- och hängarkrafter jämfört med teoretiska 
värden. *Korrigering för egentyngd av den skylift som användes vid försöken 
har antagits till 50 kN per hängare. 

Som framgår av Tabell 2 är kraften i hängarna större än vad som förutsatts vi beräkningarna. 
Detta skulle kunna innebära att lagerkrafterna är mindre än vad som förutsatts eller att kraft-
fördelningen inte är den som förutsatts. 
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4 Slutsatser 
De genomförda mätningarna har fungerat bra. Uppmätning av flera frekvenser vid svängning 
har använts för att kontrollera och verifiera att resultaten har hög kvalitet. Det bedöms att 
kraftvärdena har ett fel mindre 1 %. 
Resultaten visar att hängarkraften är större än den teoretiskt beräknade. Den största skillnaden 
erhålls för den första (kortaste) hängaren som har cirka 50 % större last än den teoretiskt 
beräknade. 
Mätning av lagerkrafter är planerade till vecka 0538. Dessa mätningar kommer förhopp-
ningsvis att ge ytterligare en pusselbit i de frågor som har att göra med kraftfördelningen i 
Höga Kusten-brons ändar. 
Mätningar av krafter i hängare med vibrationsmetod är ett enkelt och effektivt sätt att utvär-
dera kraftfördelning i häng- och snedkabelbroar. Eftersom det råder viss osäkerhet kring kraft-
fördelningen i Höga Kusten-bron kan det vara anledning att göra kompletterande mätningar i 
de 3 andra ändarna av bron där mätningar hittills inte gjorts.  
Det skulle också vara möjligt att ha en accelerometer ständigt installerad som kontinuerligt 
mätte kraften i någon lämpligt utvald hängare, t.ex. nr 82. Resultat skulle kunna skickas via 
GSM-nät eller på annat sätt och automatiskt utvärderas. Troligtvis skulle det räcka med de 
svängningar som induceras av trafik och vind för att nära kontinuerligt mäta krafter. 
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