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Sammanfattning 
Denna rapport redogör för hur system kan utsättas för svängningar och hur detta kan leda till resonans. Resonans är 
ett fenomen som uppkommer när ett system påverkas av yttre periodiska svängningar med frekvenser nära systemets 
egenfrekvenser. Konstruktioner som utsätts för resonans kan riskera stora skador och förstörelse, varför resonans är 
något som är viktigt att ta hänsyn till vid dimensionering av konstruktioner. Alternativa sätt att motverka resonans är 
att införa dämpning i systemet. Dämpning innebär att resonansen avtar istället för att amplituden ökar obehindrat.  
 
I rapporten tas några exempel upp på konstruktioner som fått erfara effekten av resonans. Flygtornet på Arlanda 
flygplats i Stockholm svajade så pass mycket att man fick montera in resonansdämpare i form av vattentankar vars 
vatten svängde i motfas jämfört med tornet. Svajningarna startade förmodligen på grund av att tornet vägde för lite 
för sin höjd. Tacoma Narrows Bridge i Washington, USA, svängde till den graden att bron kollapsade. Orsaken var 
att bron vägde för lite för att stå emot starka vindkrafter. Arenan Ullevi i Göteborg blev tvungen att förstärkas på 
grund av att en hoppande publik under en konsert åstadkom resonanssvängningar som utgjorde en skaderisk för 
konstruktionen. Efter konserten monterades motbalkar med dämpningsmassa mellan mot takåsarna för att minska 
skaderisken på dessa. Broughtons Suspension Bridge i Storbritannien föll samman efter att soldater marscherat i takt 
och på så sätt bidragit till svängningar hos bron. Bron hade dessutom konstruktionsdelar vars hållfasthet inte var 
tillräcklig. 
 
Abstract 
This report describes how the system may be exposed to oscillations and how this can lead to resonance. Resonance 
is a phenomenon that occurs when a system is affected by external periodic oscillations with frequencies close to the 
system's natural frequencies. Structures subjected to resonance can risk great damage and destruction, why resonance 
is something that is important to take into account when designing structures. Alternative ways to counteract 
resonance is to supply damping in the system. Damping means that the resonance decreases instead of letting the 
amplitude increase. 
 
The report discusses some examples on constructions that have experienced the effect of resonance. The control 
tower in Stockholm's Arlanda Airport was swaying so much that water tanks had to be installed as resonance 
dampers, where the water swung in opposite phase compared to the tower. The oscillations probably started due to 
the fact that the tower was too lightweight in relation to its height. Tacoma Narrows Bridge in Washington, USA, 
oscillated in the amount that the bridge collapsed. The reason was that the bridge weighed too little to withstand the 
strong wind forces. The stadium Ullevi in Gothenburg had to be strengthened due to the fact that a jumping crowd 
during a concert caused resonance oscillations which endangered parts of the construction. After the concert, beams 
with decent damping attributes were installed against the rooftops to reduce the risk of damage to these. Broughtons 
Suspension Bridge in Britain fell apart when soldiers marched in step and in this way contributed to the oscillations 
of the bridge. The bridge also had structural parts whose strength was not sufficient. 
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1. Inledning 
En konstruktion kan till synes verka stå still, men faktum är att alla objekt alltid innehar någon liten svängnings-
rörelse igång. Dess svängningsrörelse beror på objektets egenfrekvens och amplitud. De små svängningarna i 
systemets helhet kommer ifrån att det även på molekylär nivå sker små svängningar så länge det inte är 0 grader på 
Kelvinskalan, vilket i praktiken aldrig kan uppnås.  
 
Förutom det att objekten har egna små svängningsrörelser så kan de även utsättas för svängningar på grund av yttre 
krafter. Om svängningarna från de yttre krafterna har en frekvens nära objektets egenfrekvens växer dess amplitud 
obegränsat. Objektets svängningar utvidgar sig därmed alltmer. Denna företeelse kallas resonans.  
 
När konstruktioner utsätts för resonans ökar amplituden för svängningen, vilket leder till att konstruktionens 
svängningar utvidgas på ett sätt så att de även kan skymtas av blotta ögat. Fortsätter amplituden att växa i 
konstruktionens egenfrekvens så kan det leda till att den skadas eller kollapsar.  
 
Syftet med denna uppsats är att redogöra för begreppet resonans och dess påverkan på konstruktioner. Fenomenet 
resonans förklaras först utifrån två matematiska exempel. Rapporten behandlar sedan hur resonans uppstår i 
praktiken, vad som är orsaken till att det uppkommer, huruvida det bidrar med skador på eller kollaps av 
konstruktioner samt vilka åtgärder man kan dra till med för att förhindra dessa. Exempel på byggnader och 
konstruktioner som har fått erfara konsekvenserna av resonans kommer att beröras, däribland Tacoma Narrows 
bridge, flygtornet i Arlanda, Ullevi under Bruce Springsteen-konserten år 1985 och Broughton Suspension Bridge.  
 

2. Resonans 
Resonans innebär att ett system påverkas av en periodisk påtvingad kraft som leder till att systemets egenfrekvens 
ökar i sin amplitud. Amplitudökningen blir som störst när egenfrekvensen ligger nära svängningarna som påverkar 
systemet. När den drivande effekten är lika stor som effektförlusten hos systemet, på grund av exempelvis friktion, 
uppnås jämvikt. Resonansen mattas därmed ut för att sedan avta helt. [1] De periodiskt påtvingade krafterna kan 
komma i form av antingen yttre krafter eller en inom systemet alstrad kraft på grund av en obalanserad 
svängningsrörelse av systemets olika delar. [2] Nedan kommer två matematiska exempel redovisas för att förklara 
begreppet resonans grundligare. Det ena behandlar påtvingad odämpad svängning och det andra behandlar 
påtvingad dämpas svängning.  

2.1 Påtvingad odämpad svängning 
För att förstå begreppet resonans förklaras ett grundläggande exempel på påtvingad odämpad svängning där en liten 
vagn kopplad till en fjäder utsätts för en yttre periodisk kraft. Se Figur 1.  
 

 
Figur 1: En vagn med massan m utsätts för en yttre periodisk kraft. Apazidis, Nicholas, 2013 [2] 
 
k = Styvhetskonstant för fjädern 
m = Massa 
F0 = Amplitud 
ω = Vinkelfrekvensen 
 
Om systemet utsätts för en yttre periodisk kraft kommer kraftekvationen tecknas på följande sätt: 
 

→ : 𝑚�̈� =  −𝑘𝑥 + 𝐹0 sin𝜔𝑡                         (1)  
 

Divideras ekvationen med massan, m, fås svängningsekvationen: 
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�̈�  + 𝑘
𝑚

 =  𝐹0
𝑚

sin𝜔𝑡                        (2) 
 

𝜔𝑛 är egenfrekvensen och kan skrivas som �𝑘
𝑚

  vilket gör att ekvationen kan skrivas om till: 

�̈�  +  𝜔𝑛2 =  𝐹0
𝑚

sin𝜔𝑡                        (3) 
 
 
Detta är alltså en inhomogen differentialekvation vilket betyder att dess lösning består av en homogen lösning och en 
partikulär lösning. Den allmänna lösningen beroende av tiden, t, till denna ekvation är: 
 

𝑥(𝑡) =  𝐴 sin𝜔𝑛𝑡 + 𝐵 cos𝜔𝑛𝑡 + 𝑋 sin𝜔𝑡                       (4) 
 
där de två första termerna är den homogena lösningen och den sista är en ansatt partikulärlösning. A och B är 
integrationskonstanter. Amplituden X kan lösas genom insättning av den ansatta partikulärlösningen i (3). 
Ekvationen för att få fram amplituden blir då till slut: 
 

𝑋 =  𝐹0 𝑘⁄
1−(𝜔 𝜔𝑛)2⁄

                                                               (5) 
 
När 𝜔 →  𝜔𝑛 kommer 𝑋 →  ∞, vilket innebär att amplituden teoretiskt ökar mot oändligheten. Fenomenet 
benämns som resonans. 
 

2.2 Fenomenet resonans 
Resonans kan man se när man skakar på ringar enligt Figur 2 nedan. När man skakar med en frekvens som ligger 
nära någon av ringarnas egenfrekvenser kommer den ringen börja svänga mer och mer. Precis som i fallet med 
vagnen ovan kommer amplituden för svängningen succesivt öka när frekvensen närmar sig egenfrekvensen. Skakar 
man sakta hamnar man nära den stora ringens egenfrekvens, vilket resulterar i ökad amplitud för denna. Ju snabbare 
man sedan skakar, desto närmare hamnar man de mindre ringarnas egenfrekvens. [3] 
 

 
Figur 2: Ringar med olika massor. Lunds universitet, 2011 [3] 
 
Den största ringen har lägst egenfrekvens eftersom den har störst massa, 𝑚, vilket kan förstås utifrån den ovan 
nämnda formeln för egenfrekvensen 𝜔𝑛 = �𝑘 𝑚⁄  , och det är därför den svänger när man skakar långsamt. Ju större 
massa desto mindre egenfrekvens. Det omvända gäller för den minsta ringen då den har lägst massa och därmed 
högsta egenfrekvens. När man skakar fortare hamnar man närmare dennas egenfrekvens vilket resulterar i ökad 
amplitud för den ringen. Frekvenserna för dessa ringar varierar på grund av massan i detta fall då styvheten, 𝑘, är 
densamma för alla ringar. [4] 
 

2.3 Resonans och konstruktioner 
Det finns flertalet orsaker till att en konstruktion utsätts för resonans. En anledning kan vara att en yttre kraft som 
till exempel vind påverkar konstruktionen och får den att börja vibrera. Vinden kan orsaka att exempelvis broar och 
högre byggnader såsom skyskrapor börjar svaja fram och tillbaka. Resonansfenomenet kan då leda till att 
svängningarna blir större och större, det vill säga amplituden ökar. Resonans kan även uppkomma på grund av 
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mänsklig aktivitet. När många människor går eller hoppar med samma rytm i en byggnad eller på en bro, kommer 
även denna att sättas i rörelse.  
 
Andra exempel på orsaker till att egensvängningar sätts igång kan vara jordbävningar eller explosioner. [3] Vid en 
jordbävning frigörs en stor mängd energi som fortplantas genom jorden i form av seismiska vågor. När dessa 
seismiska vågor når markytan kommer även denna sättas i rörelse. Om jordbävningen sker på en sådan plats att de 
seismiska vågorna når marken under en byggnad medan vågorna fortfarande innehar mycket energi, kan de även 
orsaka att byggnaden hamnar i rörelse. Markytan under byggnaden kan jämföras med ytan på en vattensamling. Om 
stenar kastas i vattnet på olika ställen kommer flertalet cirkulära vågor att uppkomma, vilka förr eller senare kommer 
att krocka med varandra. Vågorna har olika frekvenser och amplituder vilka skapar ett ganska komplicerat mönster. 
Efter en tid kommer ytan att nästan helt och hållet bestå av vågor vilka man knappt kan se konturerna på utan bara 
ett ojämnt mönster.  
 
På liknande sätt kommer markytan vid en jordbävning att se ut, där vågornas mönster symboliserar hur vibrationerna 
som uppkommer på grund av skakningarna fungerar. Markytans rörelser är alltså en kombination av svängningar 
med olika frekvenser. Byggnader besitter självrådande egenfrekvenser. Byggnadens faktiska svängning kommer att 
hamna kring en viss frekvens vilket blir dess naturliga frekvens. Om byggnadens naturliga frekvens har liknade 
egenfrekvens med markytans frekvens kan den utsättas för resonanssvängningar vilket i värsta fall kan leda till att 
byggnaden rasar. Byggnader vars lägsta egenfrekvens skiljer sig med god marginal från jordbävningens frekvens kan 
istället klara sig utan att rasa. Vilken frekvens en byggnad har påverkas också av hur hög den är. En lägre byggnad har 
en högre naturlig frekvens eftersom att det för en svängningsperiod åtgår kortare tid, jämfört med en högre byggnad 
som då har lägre naturlig frekvens på grund av att dess svängningsperiod är längre. [5] 
 
Gemensamt för konstruktioner utsatta för resonans är att precis som i fallet med ringarna ovan kommer en 
konstruktions egenfrekvenser att påverkas av hur stor massa den har samt materialets styvhet. Ju större kvoten 
mellan styvhet och massa är, desto högre lägsta egenfrekvens har konstruktionen. Viktigt att veta är också att en 
konstruktion innehar flertalet olika egenfrekvenser i dess olika delar. Vid ökad amplitud för konstruktionen kan 
denna alltså börja vibrera, vilket kan leda till skador och i värsta fall kollaps. Exempel på detta har man kunnat se vid 
förslagsvis broar, skyskrapor och arenor.  
 
Det finns olika sätt att motverka vibrationerna orsakade av resonans. Nedan kommer det redogöras för olika 
metoder för detta. 
 

3. Resonansdämpning 
Resonansdämpning, hädanefter kallad dämpning, innebär att icke önskad resonans motverkas.  

3.1 Påtvingad dämpad svängning 
Till skillnad från fallet med påtvingad odämpad svängning ovan, tillförs nu en dämpare till systemet som har som 
funktion att dämpa de svängningar som uppkommer på grund av den yttre periodiska kraften. 
 

 
 
Figur 3: Vagnen är kopplad till både en fjäder och en dämpare. Apazidis, Nicholas, 2013 [2] 
 
k = Styvhetskonstant för fjädern 
m = Massa 
F0 = Amplitud 
ω = Vinkelfrekvensen 
c = Dämpningskonstant 
 
Kraftekvationen skrivs nu på följande sätt: 
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→:𝑚�̈� =  −𝑘𝑥 − 𝑐�̇� + 𝐹0 sin𝜔𝑡                       (6) 
 
vilket ger svängningsekvationen: 
 

�̈� +  𝑐
𝑚
𝑥̇ + 𝑘

𝑚
  =  𝐹0

𝑚
sin𝜔𝑡                        (7) 

 
Genom att införa en hjälpbeteckning 2𝜉𝜔𝑛 =  𝑐

𝑚
, där 𝜉 kallas för dämpningsfaktorn, och det tidigare nämnda 

sambandet  𝜔𝑛 =�𝑘
𝑚

  kan ekvationen skrivas om till: 

 
�̈� +  2𝜉𝜔𝑛�̇� + 𝜔𝑛2𝑥  =  𝐹0

𝑚
sin𝜔𝑡                        (8) 

 
Den allmänna lösningen blir i detta fall: 
 

𝑥(𝑡) =  𝐶𝑒−𝜉𝜔𝑛𝑡 sin(𝜔𝑡 +  𝛼) + 𝑋 sin(𝜔𝑡 −  𝛼)                                         (9) 
 
där C och 𝛼 är integrationskonstanter. Den första termen är den homogena lösningen och den andra är 
partikulärlösningen. Precis som i fallet med odämpad svängning löses amplituden X ut genom att sätta in den ansatta 
partikulärlösningen i (8). Ekvationen för att få fram amplituden blir då till slut: 
 

𝑋 =  𝐹0 𝑘⁄

�(1−(𝜔 𝜔𝑛)2⁄ )2+4𝜉(𝜔 𝜔𝑛)⁄ 2
                                              (10) 

 
Beroende på värdet av dämpningsfaktorn, 𝜉, och kvoten mellan 𝜔 / 𝜔𝑛 kommer amplitudökningen att dämpas olika 
mycket. Om 𝜉 = 1 är dämpningen optimal eftersom nämnaren då skiljer sig från noll i ekvation (10), vilket innebär 
att amplituden X teoretiskt sett inte kan öka mot oändligheten. Om 𝜉 = 0 verkar ingen dämpning på systemet, utan 
fallet blir detsamma som i ekvation (5) i avsnitt 2.1 ovan. 
  

3.2 Dämpning hos konstruktioner 
Dämpning kan utföras på två sätt. Det ena, så kallad primär dämpning, innebär att man redan vid projektering tar 
hänsyn till materialegenskaperna så att dess snäva egenfrekvenser är mycket högre än frekvenser från tänkta yttre 
krafter som konstruktionen kan utsättas för. Det andra sättet, så kallad sekundär dämpning, går ut på att komplettera 
med energiupptagande komponenter som då motarbetar resonansen genom att det svänger i motfas. Därmed avtar 
de vibrationer man velat undkomma. [6] Alla typer av dämpning medför att svängningsenergi omvandlas till 
värmeenergi så att resonansen upphör. [7] 
 
Primär dämpning handlar om att konstruktören redan från början beaktar eventuella åtgärder som behövs för att 
undvika resonans. En konstruktion behöver då ha tillräcklig styvhet och massa för att detta ska fungera. Återigen är 
det förhållandet mellan styvhet och massa som är avgör vilka egenfrekvenser konstruktionen kommer ha. Det kan 
exempelvis vara gynnsamt att ha tyngre material på framför allt broar så att dessa inte lätt påverkas av vindkrafter. 
 
Sekundär dämpning vid konstruktioner kan vara att man tillför mer massa till konstruktionen eller att man monterar 
någon form av resonansdämpare för att bidra med svängningar i motsatt fas, exempel på detta kommer att redogöras 
för längre fram i rapporten. [6] 
 
Olika material är olika effektiva när de används i dämpningssyfte. I konstruktionsfall används polymera material som 
plast, asfalt och gummi. Dessa har goda dämpningsegenskaper såsom vidhäftningsförmåga.  
 

4. Exempel på konstruktioner utsatta för resonans 

4.1 Flygtornet på Arlanda 
Flygtornet på Arlanda flygplats i Stockholm uppfördes år 2000 – 2001. Tornet är 83 meter högt och byggt i betong. 
Det har tidigare varit ett problem att tornet har utsatts för svajningar orsakade av vind. En del av flygledarna som 
arbetar i tornet har känt sig sjösjuka på grund av dessa svängningar. Det beror på att dessa långsamma svängningar 
påminner om vågorna på havet. Som en åtgärd för detta problem har man monterat in ett hundratal vattentankar där 
vattnet i dessa fungerar som en sekundär dämpning eftersom det vill svänga i motfas jämtemot tornets svängningar 
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orsakade av vinden. [8] På så sätt upptas rörelseenergi och svajet i tornet avtar. Genom att anpassa vattenmängden 
och antalet tankar kan vattnet skvalpa med samma egenfrekvens, 0,58 Hertz, som tornet har. [9] 
 

  
Figur 4: Flygtornet i Arlanda. Forsberg, Gunnar, 2011 [10] 

4.2 Tacoma Narrows bridge 
Den första Tacoma Narrows Bridge invigdes den första juli år 1940 i delstaten Washington, USA. Brons längsta 
spann var 853 meter och hela bron var ungefär 1810 meter lång. Bron var på den tiden världens tredje längsta 
hängbro. Den sjunde november år 1940 kollapsade bron då dess mittspann brast. En ny bro invigdes tio år senare, 
närmare bestämt den 14 oktober år 1950. [11] 
 

 
Figur 5: Tacoma Narrows Bridge när den kollapsar. University Libraries University of Washington, 2014 [12] 
 
Redan innan bron kollapsade hade den uppvisat vertikala svängningar ända sedan den färdigställdes. Den högsta 
uppmätta amplituden under den tiden var hela 0,76 meter, och de starka vindarnas hastighet kunde vara så höga som 
över 22 meter per sekund. Samma dag, innan bron kollapsade, ändrades de vertikala svängningarna till vridande 
rörelser längs bron. Detta pågick i ungefär en timme för att senare resultera i ett brott av brons mittenspann. [13] 
 
Den första teorin om varför bron kollapsade grundades på ett typiskt resonansfenomen då vind fungerade som en 
yttre påverkan på bron och gjorde att den började svaja. Dessa svajningar skulle ha börjat på grund av att vindens 
frekvens låg för nära brons egenfrekvenser. Detta skulle då enligt teorin resultera i att svängningarnas amplituder 
ökade succesivt och till slut urartade svängningarna så att konstruktionen inte längre höll. 
 
Tacoma Narrows Bridge har sen dess kollaps varit ett intressant objekt för forskare att studera och flertalet kritiserar 
den ovan nämnda teorin. Man menar på att orsaken snarare är aeroelastisk instabilitet, eller också kallat fladder. [14] 
Fladder kan verka på långa broar om dessa utsätts för kraftiga vindar. Företeelsen kan leda till svängningar med höga 
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amplituder och risken för kollaps är mycket stor. [15] Fladder är en ostabil svängningsrörelse som kan uppkomma då 
vindhastigheten ökar och systemets dämpning inte räcker till för att slå ut dessa svängningar. Rörelserna utvidgas 
succesivt ty aerodynamisk energi adderas till systemet, och det blir en självförsörjande rörelse som liknar ett systems 
egenfrekvens vars amplitud ökar succesivt. [16] Då vindhastigheten var högre än den kritiska hastigheten för fladder 
inleddes den tidigare nämnda vridrörelsen som slutligen ledde till kollaps. [13] 

4.3 Ullevi 1985 
År 1985 under en Bruce Springsteen-konsert sattes Ullevi-arenan för skakning på grund av belastningen av en 
hoppande publik till musikens takt. Belastningens frekvens hamnade nära takåsarnas egenfrekvenser och systemet 
utsattes därmed för resonanssvängning. Av de ca 60 000 åskådarna stod ca 20 000 personer på själva fotbollsplanen, 
som är byggd på lera. En väsentlig del av svängningarna i taket var svängningar som publiken på planen hade 
frambringat, som i sin tur påverkade fundamenten och spred sig via läktarna till taket.   
 
Eftersom att sångerna som spelades hade en frekvens på 2-3 Hz, som rocksånger brukar ha, så utbröts resonans-
svängning hos många takåsar då även deras egenfrekvenser ligger på 2-3 Hz. Att en så stor konstruktion som Ullevi 
kan inneha så låga egenfrekvenser beror på fördelningen mellan dess styvhet och massa. Denna blir därmed känslig 
för yttre påverkan med låg frekvens. Att resonans-svängningarna blir mest påtagliga på taket beror på dess egenskap 
av låg styvhet kombinerat med en hög massa. Studerar man den tidigare nämnda formeln 𝜔𝑛 = �𝑘 𝑚⁄  kan man 
utläsa att egenfrekvenserna för taket blir relativt låga. [17] 
 
Konsekvensen av sådana svängningar som takets egensvängningar kan vara skador eller i värsta fall kollaps av 
konstruktionen. I detta fall bedömdes att det fanns en betydande skaderisk på konstruktionen av Ullevi, varför man 
efter Bruce Springsteen-konserten beslutade att förstärka denna. Numera vilar innerplanen på en platta för att isolera 
svängningarna och inte låta dem sprida sig samt att det även finns pelare nu monterade ända ned till urberget för 
ytterligare stabilitet. [18] För att minska svängningsamplituderna hos takbalkarna monterades motbalkar med ett 
dämpande skikt emellan som agerar som energitjuv.  
 

 
Figur 6: Nya Ullevi i Göteborg. AIK statistikbas, 2014 [19] 

4.4 Broughton Suspension Bridge 
Broughton Suspension Bridge byggdes år 1826 för att spänna över floden Irwell och förbinda städerna Broughton 
med Pendleton. Bron var en hängbro av järnkedjor. [20] Den 12e april 1831 marscherade soldater fyra i bredd på 
bron vilket orsakade att bron började vibrera i samma takt som soldaterna marscherade i. Då soldaterna fann denna 
vibrering roande börjande samtliga även att vissla på en marsch-melodi för att framkalla större amplituder i 
vibrationerna hos bron. När de ledande trupperna nästan hade nått Pendleton-sidan av bron så föll gjutjärnstornet på 
Broughton-sidan som i sin tur ledde till att den stora stenen från brofästet slets upp. Därmed var den ändan inte 
längre stödd och de delarna rasade ner i vattnet. Ingen av soldaterna omkom under kollapsen då vattnet under bron 
var föga grunt.   
 
Efteråt gjorde en undersökning för att fastställa orsaken till kollaps. Där konstaterades det att kollapsen av bron 
initierades av att en tvärbult som anslöt huvudkedjan till den sista länken vid förankringen. Det kom fram via 
beräkningar att bulten bara hade en fjärdedel av det som fordrades i hållfasthet. Vid granskning hos de tre andra 
förankringarna såg man att bultarna där var böjda och teorin om för låg hållfasthet hos bultarna styrktes. Det 
noterades även att brottet var av grynig karaktär utan det fibrösa utseendet från bra smidesjärn. Med den noteringen 
kunde man även antyda att dålig kvalité i materialet bidragit till att bron kollapsa.  
 
Vid ombyggnationen av bron bytte man ut de bristfälliga länkarna och storleken hos de undermåliga bultarna ökades 
från 51 millimeter i diameter till 76 millimeter. Efter kollapsen av bron utfärdades en order från militären att 
soldaterna vid marschering över broar skulle bryta sina steg. [21] 
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Figur 7: Den ombyggda Broughton Suspension Bridge. Wikipedia, 2014 [22] 

5. Diskussion 
Flygtornet i Arlanda svajade för mycket på grund av att det troligtvis hade för lite massa för sin höjd och inte hade 
tillräcklig dämpning i sitt system. Det löstes genom att sätta in vattentankar där vattnet rörde sig motfas. Detta är ett 
exempel på en bra sekundär dämpning där man ökar massan och skapar en resonansdämpare för att dämpa 
svängningarna. 
 
Orsaken till Tacoma Narrows Bridge’s kollaps var, som tidigare nämnt, troligtvis inte resonans utan aeroelastisk 
instabilitet eller också benämnt fladder. Det är dock möjligt att bron var utsatt för resonans innan den kollapsade. 
Fram till dess att det skedde en ändring i systemet, det vill säga när bron hamnade i vridande moment, uppvisade den 
vertikala svängningar. Det skulle kunna tyda på en typisk resonansföreteelse där brons egenfrekvens ökade i amplitud 
på grund av vinden som yttre kraft. I det här fallet var blev dessa vertikala svängningar aldrig så pass grova att bron 
föll samman, men om det hade expanderat kanske det hade varit resonans som var orsaken till kollaps. I vilket fall 
var bron relativt lätt vilket gjorde den mindre motståndstålig för yttre krafter som vind. Det hade varit bättre att 
bygga den tyngre och starkare redan från början, och alltså använda sig av primär dämpning. Det hade också varit 
bra att göra ett test i en simulerad vindtunnel för att kontrollera huruvida bron påverkades av starka vindkrafter eller 
inte. Vindtunneltesten började dock göras efter att Tacoma Narrows Bridge hade kollapsat. [23] 
 
Anledningen till att Ullevi utsattes för resonanssvängning var för att takåsarnas egenfrekvens och musikens frekvens 
låg för nära varandra. När publiken sedan hoppade i samma takt så åstadkom de ännu större resonanssvängningar 
hos takåsarna. Något projektörerna kunde ha tänkt på vid projekteringen av Ullevi var att se till att dimensionera 
materialen så att de inte skulle ha en egenfrekvens i närheten av de frekvenser arenan kunde utsättas för, som 
frekvensen i rocklåtar. Önskvärt vore att framförallt öka styvheten hos takåsarna istället för att minska massan för att 
på så sätt öka dess egenfrekvens.  
 
En annan sak man borde ha haft i åtanke under projekteringsfasen var att tänka ut vad arenan skulle användas för. 
Bland annat ifall arenan enbart skulle användas för sportevenemang eller även för andra eventsammanhang. Om man 
visste att även planytan skulle utnyttjas för konserter istället för att bara använda sig av läktarna, borde man ha tänkt 
på att publiken på planen kan förorsaka större resonanssvängningar när de hoppar i takt till musiken. Särskilt när 
musiken i sig redan har en frekvens väldigt nära de veka takåsarna då svängningarna från publiken på planen hade en 
enkel transportväg upp till takåsarna. Med det i åtanke borde man lämpligt nog ha isolerat uppkomna 
resonanssvängningarna i planen så de inte transporteras till andra veka konstruktionsdelar, vilket man gjorde vid 
ombyggnationen efter konserten. Utöver det använde man sig av motbalkar med dämpningsmasa emellan för att 
motverka för höga amplituder hos takåsarna.   
 
Det framgår tydligt att de marscherande soldaterna är en bidragande faktor till de uppkomna resonanssvängningarna 
hos bron. Dock initierades resonanssvängningarna med bultar med för låg hållfasthet sett till vad som behövdes för 
konstruktionen. Det skulle alltså kunna vara så att resonanssvängningarna i bron orsakades av en kombination av 
yttre periodiska krafter (marscherande soldaterna) samt en kraft inom systemet som ett resultat av obalanserad 
svängningsrörelse av systemets olika delar (böjda bultar).  
 
Innan bron togs i bruk borde man ha kontrollerat att bron höll för höga laster samt olika fördelningskombinationer 
av laster. Det borde dock tas i hänsyn att bron byggdes väldigt tidigt och effekten från resonans antagligen inte hade 
beaktats tillräckligt. Det man kan ta med sig från det här fallet är att se till att ha synliga förankringar så att man kan 
se om några av konstruktionsdelarna där är underdimensionerade, något som var undangömt i murverket.  [21] Hade 
förankringen varit synlig hade underdimensioneringen av bultarna med största sannolikhet uppmärksammats tidigare 
och bytts ut.  
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6. Slutsats 
Det visar sig att resonans är något man måste beakta för konstruktioner i projekteringsfasen så att konstruktions-
delarna dimensioneras för att undvika påverkning av det. För att kunna dimensionera konstruktionsdelarna så att 
resonans undviks är det även viktigt att förstå vilka frekvenser konstruktionen kan utsättas för, eftersom det är när 
frekvensen från den påtvingade kraften ligger nära konstruktionens egenfrekvenser som dess amplitud ökar markant. 
Visar det sig att man inte kan komma fram till någon lämplig fördelning mellan massa och styvhet är dämpning ett 
alternativ för att undvika alltför höga amplituder hos konstruktionen. Alternativen kan då vara att tillföra mer massa 
till konstruktionen eller installera någon form av resonansdämpare som dämpar svängningarna.  
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