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Forord 
På oppdrag for bru- og ferjekaiseksjonen i Region midt og senere prosjekt E39 
Romsdalsfjorden, er det utført et forprosjekt for hengebru over Julsundet. Forprosjektet skal 
danne grunnlag for reguleringsplanen til prosjekt E39 Romsdalsfjorden. I forprosjektet er det 
lagt vekt på å etablere grunnlagsdata og beregne de statiske og dynamiske egenskapene til 
brua. Dette vil si at massen og stivheten av bruas hovedelementer er beregnet med stor grad 
av nøyaktighet. Dette har vært viktig for å avdekke problemer som potensielt kan stoppe 
prosjektet, som for eksempel aerodynamiske stabilitetsproblemer. Resterende elementer og 
detaljering er utført for å komme innenfor det nøyaktighetskravet som detaljeringsnivået til 
en reguleringsplan forutsetter (± 10 %). 

Forprosjektet er utført av kontor for bruplanlegging og –prosjektering, bruseksjonen, 
Vegdirektoratet. Prosjektgruppa har bestått av: 

- Kristian Berntsen (prosjekteringsleder) 
- Bjørn Isaksen 
- Brian Jakobsen 
- Thomas Reed 
- Henning Lotherington (fram til sommeren 2015) 
- Andreas Hansen Vang (fram til sommeren 2015) 

I tillegg har Svend Ole Hansen ApS utført seksjonsmodellforsøk i vindtunnel; Kjeller 
Vindteknikk AS har utført vindmålinger på stedet; Berg- og geoteknikkseksjon i Region midt 
har utarbeider geologisk rapport; og Plan Arkitekter AS har bistått i den arkitektoniske 
utformingen. 
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Sammendrag 
Hengebrua krysser Julsundet mellom Molde og Midsund kommune. Den går fra Julbøen (på 
Moldesiden, øst) til Nautneset (på Midsundsiden, vest). Hengebrua er en del av prosjektet E39 
Romsdalsfjorden. Hengebrua vil få et hovedspenn på 1625 m og viadukter på 140 og 210 m. 
Seilingshøyden blir 65 m. Pilhøyden til bærekablene er 162,5 m. 

Brua er planlagt med 4 kjørefelt, dimensjoneringsklasse H8 iht. håndbok N100, samt 4,5 m 
gang- og sykkelveg som også er tilgjengelig for traktor og moped. I hovedspennet er det en 
avstivningsbærer som utføres som en oppsveiset, lukket stålkasse med «spisse» hjørner. Det 
er innvendige tverrskott for hver fjerde meter. Viaduktene utføres som spennarmerte 
betongkasser med spennvidder mellom 40 til 60 m, på skiveformede søyler. Viaduktene er 
fritt opplagt på planumsrigel. Det er ingen statisk forbindelse mellom avstivningsbærer og 
viadukt. Avstivningsbæreren er opplagt på pendellager og mot det ene tårnet er den fastholdt 
i lengderetning med en demper. Avstivningsbærer har sidefastholdning til planumsrigel på 
begge sider. 

Tårnene er planlagt utført i betong med 4 rigler; planumsrigel, to midtrigler og en topprigel. 
Den arkitektoniske utformingen av tårnene har fått stor betydning. Tårntoppen er trukket 
sammen slik at senteravstand mellom bærekablene er 24 m, mens det er 28 m mellom kablene 
i midten av hovedspennet. Dette for å gi brua et mer spenstig uttrykk. Ved plasseringen av 
tårnene er det tatt hensyn til et verneverdig torpedobatteri på Julbøen. Det er også tilstrebet 
å plassere tårnene mest mulig på land, slik at tårnfundamentene kan støpes tørt.  Tårnsadlene 
utføres i maskinert støpestål. Det er ingen glidesjikt under sadelen. Vandring av sadelen skjer 
ved at tårnene trekkes bakover før spinning/trekking av kablene. 

Bærekablene bygges opp som luftspunnede kabler med et areal på 0,375 m2 i hovedspennet, 
som gir en diameter på ca. 0,8 m. Bærekablene har en brattere vinkel i sidespennet på Julbøen, 
noe som gir en større bærekabel. Trådfastheten til bærekablene er satt til 1770 N/mm2. 
Bærekablene har en liten horisontalradius over brua. På tårntoppene ligger de med en 
senteravstand på 24 m og midt i hovedspennet 28 m. De går over tårntoppene før de spres i 
en spredesadel inne i et spredekammer. De går deretter til en forankringskloss hvor de festes 
til spennarmering som går videre ned gjennom berg til et forankringskammer. Spredekamrene 
på Nautneset ligger oppe i en fjellside over vegtunnelen, og disse vil flukte med eksisterende 
terreng. Spredekamrene på Julbøen ligger ved siden av vegen rett bak landkaret til viadukten. 
Dette er store konstruksjoner, hvor det tilstrebes en god arkitektonisk utforming for å tilpasse 
de til terrenget. Hengestengene er av typen lukkede, spiralslåtte kabler med 105 mm diameter, 
og de er plassert med 28 m mellomrom. 

I forprosjektet er det lagt vekt på å etablere grunnlagsdata og beregne de statiske og 
dynamiske egenskapene til brua. Dette vil si at massen og stivheten til bruas hovedelementer 
er beregnet med stor grad av nøyaktighet. Dette har vært viktig for å avdekke problemer som 
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potensielt kan stoppe prosjektet, som for eksempel aerodynamiske stabilitetsproblemer. 
Resterende elementer og detaljering er utført for å komme innenfor det nøyaktighetskravet 
som detaljeringsnivået til en reguleringsplan forutsetter (± 10 %). 

Det har pågått vindmålinger på hver side av Julsundet i to år. Dimensjonerende vindhastighet 
i høyde med brubanen er 36,7 m/s (50-års returperiode). Dette gir et krav til kritisk 
vindhastighet for aerodynamisk stabilitet på 65,8 m/s (1,6 x 500-års returperiode). Vinden 
parallelt med brua er svært turbulent på Nautneset. Dette er noe som må undersøkes nærmere 
fram mot byggeplanlegging. 

Det er utført seksjonsmodellforsøk i vindtunnel for å komme fram til:  
- statiske lastkoeffisienter 
- utforming av ledeskovler og spoiler for å eliminere faren for hvirvelavløsning 
- kritisk vindhastighet for aerodynamisk stabilitet og aerodynamiske deriverte  
Den kritiske vindhastigheten for aerodynamisk stabilitet er observert og beregnet til over 70 
m/s. 

Dimensjonerende for tårnet er tilstanden før bærekablene monteres, altså frittstående tårn. 
Vinden parallelt med brua i denne tilstanden gir dimensjonerende tverrsnitt og armering for 
nedre del av tårnbeina. Som beskrevet over er vinden på Nautneset svært turbulent og 
målingene foreløpig noe usikre. For den øvre del av tårnet er det trykkraften som kommer fra 
bærekablene via tårnsadlene som dimensjonerer tverrsnittet. 

Dimensjonene av bærekablene er i hovedsak bestemt av egenvekten til kablene og 
avstivningsbæreren i tillegg til trafikklasten. Bærekablene har en masse på 3200 kg/m, 
avstivningsbæreren har en masse på 16 600 kg/m (hvorav 10 164 kg/m er konstuktivt stål). 
Dette gir også dimensjonene til bærekabelforankringer og sadler. Situasjonene ved brudd og 
utskifting av hengestang blir dimensjonerende for hengestengene.   
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1 Konstruksjonsbeskrivelse 
Hengebrua krysser Julsundet mellom Molde og Midsund kommune. Den går fra Julbøen (på 
Moldesiden, øst) til Nautneset (på Midsundsiden, vest), og det er disse navnene som vil bli 
brukt i rapporten. Hengebrua er en del av prosjektet E39 Romsdalsfjorden. Hengebrua vil få 
et hovedspenn på 1625 m og viadukter på 140 og 210 m. Seilingshøyden blir 65 m. 
Bærekablene har en pilhøyde på 162,5 m. 

 

 

Brua utføres med 4 kjørefelt, dimensjoneringsklasse H8 iht. Hb N100, pluss 4,5 m gang- og 
sykkelveg som også er tilgjengelig for traktor og moped. Avstivningsbæreren utføres som en 
oppsveiset, lukket stålkasse med «spisse» hjørner. Det er innvendige tverrskott for hver 
fjerde meter.  

 

Bærekablene bygges opp som luftspunnede kabler med en diameter på ca. 0,8 m. 
Bærekablene har en liten horisontalradius over brua. På tårntoppene ligger de med en 
senteravstand på 24 m og midt i hovedspennet 28 m. De går over tårntoppene før de spres i 
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en spredesadel inne i et spredekammer. De går deretter til en forankringskloss hvor de 
festes til spennarmering som går videre ned gjennom berg til et forankringskammer.  

Hengestengene er av typen lukkede spiralslåtte kabler og er plassert med 28 m mellomrom. 

Tårnene utføres i betong og bygges med klatreforskaling eller 
glideforskaling. Tårnene forutsettes utført med 4 rigler; 
planumsrigel, to midtrigler og en topprigel. 

Tårnsadlene utføres i maskinert støpestål. Det er ingen glidesjikt 
under sadelen. Vandring av sadelen skjer ved at tårnene trekkes 
bakover før spinning/trekking av kablene. 

Viaduktene utføres som spennarmerte betongkassetverrsnitt.  

 

 

Viaduktene er fritt opplagt på planumsrigel. Det er ingen statisk forbindelse mellom 
avstivningsbærer og viadukt. Avstivningsbæreren er opplagt på pendellager og mot det ene 
tårnet fastholdt i lengderetning med en demper. Avstivningsbærer har en sidefastholdning til 
planumsrigel på begge sider.  

Tegningshefte er vedlagt i Vedlegg D. 

1.1 Arkitektonisk utforming 
Plan Arkitekter AS har vært engasjert for å bistå i den arkitektoniske utformingen av brua, se 
Vedlegg C: Artkitektoniske vurderinger utforming av hengebru, Plan Arkitekter AS. De har 
bidratt med utformingen av tårn og spredekammer. Tårnbeina er trukket innover slik at 
senteravstand mellom bærekablene i tårntopp er 24 m, mens den er 28 m ved brumidte. 
Bærekablene har altså en krumning i horisontalplanet. 

Tårntoppen er utformet som to vertikale flater i betong i lengderetning bru, med 
polykarbonatpanel mellom seg i tverretning bru. Dette elementet går også igjen på 
spredekammeret på Julbøen. 
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Viadukten har samme bredde som avstivningsbæreren i hovedspennet for å bevare en rett 
siktlinje. Søylene til viaduktene er valgt som rektangulære skiver. Spennvidden til viaduktene 
er et kompromiss mellom statisk virkemåte og forholdet mellom fri høyde og lengde, der 
sistnevnte er mest estetisk tilfredsstillende. 

Det er utarbeidet en formingsveileder for prosjektet E39 Romsdalsfjorden. Denne legges til 
grunn i fargevalg, belysning, rekkverk, skilt og omkringliggende arealer. 

For øvrig er det i stor grad det ingeniørmessig, statisk og dynamisk virkemåte som styrer 
utformingen til brua. 

 

 

  



14  Julsundet, Forprosjekt 
 

1.2 Akseplassering 
I utgangspunktet skal bruas hovedspenn være så kort som mulig. Til å begynne med var 
tårnene plassert midt på nesene på hver side av sundet, noe som ga et hovedspenn på 1600 
m. Det er tre hensyn som har vist seg å ha betydning for akseplasseringen til tårnene: 

1. Sjødybden øker fort på begge sider. Det er ønskelig å kunne støpe tørt, og man 
tjener lite på å gå ut i sjøen. 

2. Verneverdig eksteriør av Torbedobatteriet på Julbøen. 
3. Fjellskrent mot sør ved bærekabelforankring på Nautneset 

For å verne eksteriøret på torpedobatteriet er tårnet på Julbøen trukket litt bakover (østover) 
og lengere nord på neset. For å unngå å få bærekabelforankringene i den bratte fjellskrenten 
på Nautneset, måtte tårnet på Nautneset også flyttes lengere nordover på neset. Til slutt, for 
å unngå å måtte støpe under vann, ble det trukket lengere bakover (vestover). Det endte da 
opp med et hovedspenn på 1625 m. Akseplassering til viadukter har man forsøkt å tilpasse 
terrenget samt arkitektonisk utforming, som nevnt i forrige kapittel.  

 

 

N 

N 
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1.3 Alternative løsninger / begrunnelse for valgt løsning 

1.3.1 Viadukt 
Viadukten er valgt utført som to betongkasser. Her er det flere alternative utførelser: én bred 
betongkasse, samvirketverrsnitt med enten én eller to kasser, ortotrop stålkasse lignende 
avstivningsbærer i hovedspennet. Det kan også bli behov for å lede gang- og sykkelvegen ut 
på en egen bru. Den valgte utførelsen anses som enklest og mest kostnadseffektivt å bygge. 

1.3.2 Byggemetoder 
Bærekablene er valgt bygd opp som lufspunnede kabler på samme måte som på 
Hardangerbrua. De kan også utføres som PPWS-kabler på samme måte som på 
Hålogalandsbrua. 

Tårnet kan bygges med enten klatreforskaling eller glideforskaling. 

1.3.3 Vegbredde 
Gang- og sykkelveg langs motorveg er i utgangspunktet ikke tillatt. Det ble i tidlige faser 
vurdert muligheten for å legge den inne i stålkassen. Det viste seg etter hvert at det var like 
mange ulemper som fordeler, slik at man valgte å plassere den på utsiden, som man 
vanligvis gjør på hengebruer. Det ble også slått fast at man måtte legge til rette for 
muligheten for å kunne kjøre traktor og mopeder på gang- og sykkelvegen, slik at det ikke 
var gjennomførbart med en løsning innvendig i stålkassen. Dette førte også til at bredden på 
g/s-vegen ble økt til 4,5 m. 

Det har vist seg problematisk for prosjektet med en kryssløsning inne i fjellet på Nautneset. 
En breddeutvidelse for et påkjøringsfelt inn på hovedspennet til brua ble derfor vurdert. Det 
vises til notat 2010203615-044 for denne vurderingen. 

1.3.4 Bærekabelforankringer 
Forankringsplaten nede i berget kan utformes på to forskjellige måter; skrå (som valgt her) 
og vertikal. En vertikal utforming er lettere å bygge, men får større dimensjoner.  

1.3.5 Tårnform 
Plan Artkitekter AS har forslått noen alternative utforminger av tårnet, som det ikke er valgt 
å gå videre med. Ett alternativ er å samle tårnbeina under planumsrigel. Dette gir et mindre 
fotavtrykk, men øker kreftene i tårnbeina og reduserer stivheten til tårnet. Det er ikke 
utelukket at dette er en mulighet, men heller ikke valgt å gå videre med i forprosjektet. 

Tårnbeina er valgt utformet med et rektangulært tverrsnitt. Det er et alternativ å utforme 
disse med et trekanttverrsnitt for å få et bedre estetisk uttrykk. Dette er noe man kan se 
nærmere på i forbindelse med byggeplanleggingen. Det vil ikke ha store konsekvenser for 
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den konstruktive virkemåten til brua, men man må vurdere de aerodynamiske forholdene, 
spesielt for frittstående tårn. 

Tårnene er valgt utført i betong, men de er også mulig å utføre i stål. I Norge er det mest 
erfaring med betongtårn, og dette er høyst sannsynlig også det mest kostnadseffektive.  

 

 
  



Julsundet, Forprosjekt  17 
 

2 Prosjekteringsgrunnlag 

2.1 Prosjekteringsregler, standarder, analyse og dimensjonering 
i) Prosjekteringsregler og standarder 

Forprosjektet hengebru over Julsundet utføres etter Statens vegvesens håndbok N400: 

"Bruprosjektering, 2015"   

Dimensjonering av stål- og betongkonstruksjoner baseres på Eurokodene NS-EN 1990-
1998. 

ii) Analyse 

Som hovedprogram for global analyse benyttes det generelle element-metodeprogrammet 
«Brigade Plus». Programmet «Alvsat» benyttes til å beregne lastvirkninger pga. vind og som 
kontroll av egensvingeformer/-perioder. Rammeprogrammet «Sofistik» benyttes som til å 
kjøre influenslinjer fra trafikk og som kontrollmodell. Programmet «NovaFrame» er benyttet 
til analyse av frittstående tårn. 

iii) Dimensjonering 

Dimensjonering av tårnkonstruksjonen i betong utføres vha. dimensjoneringsprogrammet 
«NovaDesign». Stål i avstivningsbærer dimensjoneres med egenutviklende regneark i «Excel» 
og «Mathcad». 

Bærekabler og hengestenger dimensjoneres med håndberegninger. 

Dimensjonering og analyse av viaduktene er utført i «CSI Bridge». 

 

2.1.1 Fartsgrense, ÅDT og vegklasse 
Dimensjonerende hastighet er 100 km/t med en forventet ÅDT på 13500, som klassifiserer 
vegen til en nasjonal hovedveg H8 iht. håndbok N100. Utover motorvegen omfatter det 
samlede tverrprofilet også en gang- og sykkelveg med en bredde på 4,5 m som skal være 
åpen for traktor og moped.  
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2.2 Geometri 
Geometri er som vist på oversiktstegning K100. 

Avstivningsbæreren skal ha en vertikalradius på R = 16 300 meter, og dette gir en pilhøyde 
på: 

fopp = 16 300 - [16 3002 – 812,52]0,5 = 20,263 m 

Avstivningsbæreren produseres rett og krummes i byggetilstanden ved å påføre et moment i 
hver ende (omtalt som oppskruing). Krumningen (eller momentet) påføres ved å justere 
lengden av hengestangsparene nærmest tårn. 

2.2.1 Stivhet 
Avstivningsbærer: 

A = 1,157 m2 (konstruktivt) 
I1 = 3,189 m4 
I2 = 97,51 m4 
IT = 8,409 m4  
CW = 75,76 m6 (Hvelvings-parameter) 
E = 210 000 N/mm2 
G = 80 000 N/mm2 ( = 0,3) 
fy = 355 N/mm2  

Horisontal nøytralakse: 2340 mm fra undersiden 
Vertikal nøytralakse:  1775 fra senter midtrekkverk 

Skjærsenter:   1968 mm fra undersiden 
    -80 mm fra vertikal nøytralakse (neglisjeres) 

Massesenter:   2779 mm fra undersiden 
 

Bærekabler: 
Det benyttes luftspunnede kabler med trådfasthet 1770 MPa.  
A = 0,375 m2 pr kabelplan i hovedspenn og sidespenn vest 
A = 0,400 m2 pr kabelplan i sidespenn øst 
E = 200 000 N/mm2 
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Hengestenger: 

Det benyttes kabler av typen spiralslåtte lukkede kabler med diameter ca. 105 mm. 

A = 7074 mm2

E = 160.000 N/mm2

fu = 1570 N/mm2 

Tårn: 

Stivheten vil bli vurdert spesielt ifm. analyse og dimensjonering av tårn i kapittel 6. Inntil 
mer detaljerte beregninger og vurderinger foreligger, kan det i globale analyser regnes med 
følgende E-modul: 

Ec = 28 900 N/mm2 

Fasthetsklasse B45 

Viadukter: 

Viaduktene inngår ikke i det globale systemet, da det ikke er annen forbindelse enn 
glidelager på planumsrigel. Det vises til kapittel 5. 

2.2.2 Masse 
Avstivningsbæreren har en total masse på 16 600 kg/m, hvorav 10 164 kg/m er konstruktivt 
stål og resten er rekkverk (375 kg/m), belegning (4460 kg/m) og diverse (701 kg/m). 
Massetyngdepunktet ligger 2,779 m fra undersiden. 

Bærekablene i hovedspenn og sidespenn vest har en masse på 3200 kg/m, og i sidespenn 
øst 3450 kg/m. Hengestengene inkludert hoder har en masse fordelt langs brua på 355 
kg/m. Øvre hengestangsfester har en masse jevnt fordelt langs bærekablene på 97 kg/m.  

Massetreghetsmomentet til avstivningsbæreren er på 1 242 479 kgm2/m. Total 
massetreghetsmoment er på 2 600 000 kgm2/m. 

Tårn og viadukt er i betong og det regnes med en massetetthet på 2550 kg/m3. Vekt av 
belegning og rekkverk på viadukten er de samme som på avstivningsbæreren. 
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2.3 Vindklima 
Det vises til rapport fra Kjeller Vindteknikk AS, se Vedlegg B: Vindrapport, Kjeller Vindteknikk 
AS. 

Fra vindmålinger 

Middelvind settes til 35 m/s i 50 meters høyde. Terrengruhetsfaktoren beregnet ut i fra  
kr = 0,19 og z0 = 0,05 og middevindhastighetene beregnes ut i fra et forholdstall for 
terrengruhetsfaktoren ved 50 moh, se tabellen under. 

z cr(z) cr(z)/cr(50) V 
10 1.007 0.77 26.85
50 1.312 1.00 35.00
70 1.376 1.05 36.70

150 1.521 1.16 40.57
240 1.611 1.23 42.95

 

Retningsfaktor er 1,0 uansett vindretning. 

Turbulensintensiteten for vind normalt på brua settes lik  
Iu = 0,14, Iv = 0,12, Iw = 0,06 

Vind på langs på Julbøen er  
Iu = 0,20, Iv = 0,16, Iw = 0,10 

Turbulensintensitet for vind på langs på Midsund er foreløpig usikker.  
 

Kastvindhastighet kan regnes ut som 

1 2 ∙ ∙ ∙ 1 2,8 ∙  

70 36,7 ∙ 1 2,8 ∙ 0,14 51,1	m/s		 

Vind med samtidig virkende trafikk skal regnes med en maksimal kastvindhastighet på 35 
m/s i kjørebanens høyeste punkt, ihht. håndbok N400 pkt. 5.5.3.3. Middelvindhastighet kan 
da regnes som: 

1 2 ∙ ∙ ∙ 1 2,8 ∙ 	

1 2,8 ∙
35

1 2,8 ∙ 0,14
25,1	 /  
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2.3.1 Aerodynamisk stabilitet 
Kravet i håndbok N400 pkt. 5.5.3.8 er: 

, 600, 500  

          hvor 1,6 

I midten av seilløpet ligger skjærsenteret til avstivningsbæreren ca. på kote +70. 

70, 600, 500 1,12 ⋅ 36,7 41,1	 /  

Krav: Vkr > 1,6  41,1 =  65,8 m/s  

 

Det er fire instabilitetsfenomener som skal kontrolleres: 

‐ Galloping 
‐ Statisk divergens 
‐ Koblet vertikal- og torsjonsstabilitet 
‐ Torsjonsstabilitet 
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2.4 Laster 

2.4.1 Egenlaster 
Egenlaster er beregnet ut i fra massene gitt i kapittel 2.2.2. Det bemerkes at punkt 13.2.1 i 
håndbok N400 åpner opp for å benytte lastfaktor på 1,15x1,05=1,2 på permanente laster 
for hengebruer over 500 m. 

2.4.2 Trafikklaster 
i) Generelt 

Brua dimensjoneres for trafikklaster i henhold til NA-rundskriv 07/2015: Trafikklast i 
håndbok N400 Bruprosjektering. Alle lastvirkninger med influenslengder mindre enn 500 m 
dimensjoneres etter NS-EN 1991-2. Lastvirkninger med influenslengde større enn 500 m 
(bærekabel og tårn) dimensjoneres med trafikklaster definert i NA-rundskrivet. 

Brua er forutsatt å ha 4 kjørefelt og en gang- og sykkelveg. Føringsbredden er 2x9,25 meter 
+ 4,5 m gang- og sykkelveg.  

Generelt gjelder at trafikklastene plasseres i ugunstigste posisjon i både lengde- og 
tverretningen for den lastvirkning/konstruksjonsdel som undersøkes. Grunnlag for verste 
plassering baseres på influenslinjer.  

ii) Trafikklast for dimensjonering av bærekabel, tårn og forankring 

Brua har 4 kjørefelt og ett gang- og sykkelfelt. Brua belastes med 9 kN/m per kjørefelt og 2 
kN/m på gang- og sykkelfelt. Total trafikklast på brubanen blir da 38 kN/m.  

 

Figur 2-1: Trafikklast, NA-rundskriv 07/2015 
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iii) Lastmodell 1 

Bruas føringsbredder skal i henhold til NS-EN 1991-2 belastes. Lane number 1, 2 og 3 får 
plass på én side av avstivningsbæreren. Resten av avstivningsbæreren inkludert gang- og 
sykkelveg belastes som «Remaining area» 2,5 kN/m2. 

 

Figur 2-2: NS-EN 1991-2, LM1 

iv) Lastmodell 2 

For de lokale analysene skal det kontrolleres for punktlaster i henhold til lastmodell 2. Dette 
forventes å ha minimal konsekvens for dimensjonering av både dimensjonene til 
avstivningsbæreren og viadukten og er ikke kontrollert i forprosjektet. 

v) Lastmodell 3 

Brua skal beregnes for spesialtransport som angitt i NA-rundskriv 07/2015. Dette forventes 
å ha minimal konsekvens for dimensjonering av både dimensjonene til avstivningsbæreren 
og viadukten og er ikke kontrollert i forprosjektet. 

vi) Bremselast og sidelast 

Dette forventes å ha minimal konsekvens for dimensjonering av avstivningsbæreren og 
viadukten og er ikke kontrollert i forprosjektet. 

vii) Spesielt vedrørende utskifting og brudd av hengestang 

Det regnes forenklet i forprosjektet at en hengestang fjernes, og det regnes med full 
trafikklast i ULS.  

viii) Utmatting pga. trafikklast 

Utmatting tas ikke med i forprosjektet, men anbefalinger etter NS-EN 1992-2 tas til 
etterretning. 
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2.4.3 Vindlast 
i) Innledning

I dette kapitlet vises grunnlaget for beregning av statisk vindlast. Beskrivelse av dynamisk 
vindrespons inkl. laster vil inngå som en del av kapittel 3. Beregning av vindhastigheter 
fremgår av kapittel 2.3. 

ii) Vindlast på avstivningsbærer

Formfaktorer fra seksjonsmodellforsøk i vindtunnel på Julsundet, se Vedlegg A: 
Seksjonsmodellforsøk i vindtunnel, Svend Ole Hansen ApS.  

FD = [ CD +  CD' ]  q  H  L 
FL = [ CL +  CL' ]  q  B  L 
M = [ CM +  CM' ]  q  B2  L 
q = hastighetstrykk = ½  v2

v = vindhastighet, beregnes 
etter kapittel 2.3 
 = luftens massetetthet = 1,25 kg/m3

 = Vindens vinkel i forhold til tverrsnittet [radianer]  
(så fremt det ikke tas hensyn til konstruksjonens forskyvninger er  = 0 for statisk vindlast) 
H = tverrsnittets høyde = 4,00 meter 
B = tverrsnittets bredde = 32,0 meter 
L = lengde av betraktet del, ved å sette L = 1 meter fås last pr. meter 

Formfaktorer fra vindtunnelundersøkelsene: 

CD = 1,06 × 0,967 = 1,025* 
CL = -0,367 
CL'  = 3,624 
CM  = -0,038 
CM'  = 1,182 

*6 % økning av CD tar høyde for vindlast på hengestenger og hengestangfester.

iii) Vindlast på bærekabler og hengestenger

Dragfaktor på bærekabel og hengestenger settes lik 1,0. Bærekabelen har en diameter på 
0,8 m og hengestengene 0,105 m. 

v) Vindlast på tårn

Det vises til kapittel 6 for lastfaktorer på tårn. Frittstående tårn i byggefasen skal 
kontrolleres for tilleggsarealer for forskaling, plattformer, heis og kran. 
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vii) Utmatting pga. vindlast

Det tas ikke hensyn til utmatting i forprosjektet. 

viii) Vindlast på viadukt

Fromfaktorer på viadukten hentes fra NS-EN 1991-1-4. Viaduktene har tverrsnittshøyde på 
d=4,225 m. Bredden velges konservativt fra den smaleste viadukten på b=10,1 m. 
Rekkverket er åpent og slipper vinden gjennom, stegene har vinkel 19 grader fra vertikalen. 
Man får da et b/d forhold på 2,4 og en dragfaktor CD = 1,9x(1-0,095)=1,72. Med trafikk 
økes høyden med 2 m og b/d forholdet økes til 1,62 og dragfaktoren CD = 2,2 x(1-
0,095)=1,99. Løftfaktoren settes lik 0,9 og virker med eksentrisitet b/4 iht. NS-EN 1991-1-
4 punkt 8.3.3.  

Effektivt areal, Aref, for bru uten trafikk er d=4,225+0,6= 4,825 m, og bru med trafikk er 
d=4,225+2 = 6,225m. 

2.4.4 Temperaturlast 
Temperaturlast beregnes etter håndbok N400 pkt. 5.5.8 og NS-EN 1991-1-5. 

Laveste og høyeste lufttemperatur oppgitt i NS-EN 1991-1-5 figur NA.A.1 og A.2 er: 

Maksimumstemperatur:  Tmaks = 34 grader C 

Minimumstemperatur:  Tmin = -20 grader C 

Brua dimensjoneres for temperatur med 50-års returperiode.  

2.4.5 Jordskjelvlast 
Det kontrollers ikke for jordskjelvlast i forprosjektet. Det forventes ikke å ha noen 
konsekvens for hovedelementene til brua. 

2.4.6 Påkjøringslast fra kjøretøyer 
Konstruksjonen dimensjoneres ikke for påkjøringslast da ingen konstruksjonsdeler er 
eksponert for påkjøringslast. 

Rekkverk skal tilfredsstille kravene i Statens vegvesens håndbok N101 Rekkverk og vegens 
sideområde.  

2.4.7 Påseilingslast fra skip 
Tårn og tårnfundament på begge sider vil i liten grad være eksponert for påseilingslaster. 

For global oppførsel har en ulykkeslast av en slik størrelse ingen relevans for 
konstruksjonen, fordi andre dimensjonerende laster vil være mye større. Lokal skade vil 
kunne oppstå på avstivningsbærerens underside, men heller ikke dette har relevans for 
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dimensjoneringen fordi en slik lokal skade ikke medfører risiko for sammenbrudd i 
konstruksjonen, samt at skaden kan utbedres.  

Oppsummert: Påseilingslast er ikke relevant last i dimensjoneringssammenheng. 

2.4.8 Snølast 
Brua skal ryddes for snø og is på en slik måte at opphopning ikke kan finne sted. Snø og is 
skal ryddes slik at dette ikke påvirker bruas aerodynamiske egenskaper. Videre sier håndbok 
N400 at snølast ikke skal regnes samtidig med trafikklast. På bakgrunn av dette slås det fast 
at snølast ikke er dimensjonerende for konstruksjonen. 

2.5 Grunnforhold 
Region midt har på nåværende tidspunkt ikke utarbeidet geologisk rapport. Kjerneboringer 
er utført og rapporten er under utarbeidelse. 

2.6 Seilingshøyde 
Seilingsløpet står sentrisk i hovedpennet med en vertikal klaring på 65 m. Det er ingen krav 
til seiløpets bredde.  

Krav til vertikal klaring gjelder fra høyeste astronomiske tidevann (HAT) oppgitt av 
Sjøkartverket. Vannstanden regnes å ligge på kotehøyde HAT = MV + Z0 = 1,27 meter.  

Ved kontroll av fri seilingshøyde skal det regnes med nedbøyninger fra trafikklast, 
temperatur og vind. Nedbøyninger kontrolleres i bruksgrensetilstand, situasjon ofte 
forekommende.  
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3 Globale analyser 
Globale analyser utføres i hovedsak av FEM-programmet ”Brigade Plus”. For stokastisk 
vindanalyse benyttes i tillegg programmet ”Alvsat”.  

FEM-programmet BrigadePlus er identisk med ABAQUS for de analysene som utføres i denne 
rapporten. ABAQUS er verdensleder innen avanserte FEM-analyser av ikke-lineære 
problemer. Programmet er et generelt FEM-program. Programmet er ikke er spesielt 
tilpasset en type konstruksjoner eller problemstillinger, men er utviklet for å kunne simulere 
et nær sagt hvilket som helst ikke-lineært statisk eller dynamisk problem. Programmet 
operer ikke med enheter, det må brukeren selv passe på. Viktigste ikke-lineære virkning i 
denne konstruksjonen er geometrisk stivhet i kabelsystemet. Programmet oppdaterer 
stivhetsmatrisen kontinuerlig tilsvarende den akkumulerte lasttilstand. I programmet kan 
elementer tas inn og ut av modellen. Dette gjør programmet egnet til å analysere for 
eksempel omfordeling av krefter ved bortfall av hengestang, eller simulering av byggefasen 
med laster på ulike statiske system. 

BrigadePlus har ikke modul for bevegelig trafikklast, eller modul for oppbygning av 
kombinasjoner i brudd- og bruksgrensetilstanden. At programmet ikke har slike moduler er 
egentlig ingen begrensning, men gjør det tyngre i bruk for å finne den type resultater.  

Programmet Alvsat benyttes som en supplerende/uavhengig beregning av lastvirkninger pga 
vind. Programmet utfører modal analyse basert på Fourier-rekkeutvikling av 
responsstørrelsene og løsning av et sett med differensialligninger. 

Programmet Sofistik som analyse verktøy blir anvendt innenfor flere konstruksjonstyper; 
kvasi-statiske konstruksjoner og dynamisk utsatte konstruksjoner (bruer, bygninger og 
arenaer). Modellen kan modelleres med bjelke, skall, kable og volumen elementer og disse 
kan brukes i kombinasjon. Det er også mulig å modellere en lokal FEM-modell av 
eksempelvis brudekket og implementerer denne i den globale analyse modell.    

Modellering av trafikklasten gjøres ved å definerer lastkonfigurasjon for de respektive 
trafikklastene og plasseringen av lastfelt over avstivningsbærerens bredde. 
Trafikklasten tilknyttes de enkelte lastfeltene. Programmet kjører etterfølgende en 
analyse av de mest kritiske lastkonfigurasjoner for trafikken på basis av influenslinjer.        

Bruken av de respektive programmer i dette prosjektet er: 

BrigadePlus: 
- Beregning av trinnvis analyse av montasjefasen 
- Beregning av lastvirkninger 
- Beregning av nedbøyninger og rotasjoner i hovedspennet 
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Alvsat:  

- Supplerende/uavhengige beregninger av lastvirkninger pga. vind1  
- Kontroll av egensvingeperioder 

Sofistik: 

- Kontroll av global BrigadePlus modell 
- Modellering av trafikklast  

 1Merknad analyser av tårn: 

Denne globalanalysen inkluderer ikke komplette analyser for dimensjonering av tårn. 
Analyser for dimensjonering av tårn tas med i kapittel 6. Denne globalanalysen viser dog på 
et overordnet nivå hvilke krefter tårnet skal dimensjoneres for – dvs. krefter som henges inn 
i tårntopp og ved planumsrigel. Globalanalysen tjener som et utgangspunkt for å bygge opp 
lasttilfeller og kombinasjoner for dimensjonering av tårn i kapittel 6. 

3.1 BrigadePlus globalanalyse 
BrigadePlus globalmodell benyttes til: 

- Beregning av trinnvis analyse av montasjefasen 
- Beregning av lastvirkninger i bærekabler og hengestenger 
- Beregning av nedbøyninger og rotasjoner i hovedspennet 
- Beregning av egenfrekvenser og svingeformer 
- Supplerende/uavhengige beregninger av lastvirkninger 

3.1.1 Modellbeskrivelse 
Generelt 

Brua modelleres som en bjelkemodell ved hjelp av det generelle analyseprogrammet 
«BrigadePlus».  

Analysen kjøres med ikke-lineær geometri. Programmet tar hensyn til store forskyvninger. 

I BrigadePlus benyttes fasiliteten "Model change" til å simulere montasjefasen frem til 
permanent tilstand. Ved bruk av "Model change" tas elementer inn og ut av modellen 
tilsvarende byggerekkefølgen. 

Belastede elementer kan på et hvilket som helst tidspunkt fjernes fra modellen. BrigadePlus 
vil da beregne en ny likevektstilstand, dvs. beregne omfordelingen. Dette er aktuelt f.eks. 
ved brudd i hengestenger. 

Etter trinnvis modellering av montasjefasen tilsvarer responsen permanent last. Deretter kan 
andre laster påføres; trafikk, temperatur eller vind.  
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I en ikke-lineær analyse av denne typen operer BrigadePlus med akkumulert forskyvnings- 
og tøyningstilstand. Når f.eks. en trafikklast er påført, betyr det at responsen tilsvarer den 
samlede respons av permanent last og den aktuelle trafikklast. Den isolerte virkningen av 
den aktuelle trafikklast fremkommer da som differensen av de to tilstandene: 

Virkning av trafikklast =  [Samlet virkning av perm. last og  trafikk]    [Virkning av perm. 
last]  

Beregningen må gjøres på denne måte da superposisjonsprinsippet er ugyldig for ikke-
lineære analyser. 

BrigadePlus oppdaterer stivhetsmatrisen kontinuerlig tilsvarende det samlede 
belastningsnivå. Trafikklast eller andre laster medfører en endring av stivheten og denne 
effekt er mao. inkludert. 

Nodekoordinatene oppdateres fortløpende tilsvarende gjeldende forskyvningstilstand. 

På et vilkårlig tidspunkt kan analysen gå over fra å være statisk til dynamisk. 
Egensvingefrekvenser beregnes med stivhetsmatrise basert på siste statiske beregning.  

 
 Figur: BrigadePlus globalmodell, perspektiv 
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Figur: Tverrsnitt avstivningsbærer  

Avstivningsbæreren modelleres som en bjelkestreng. Bjelkestrengen er modellert i 
avstivningsbærerens nøytralakse, som ikke sammenfaller med avstivningsbærerens 
skjærsenter. Modellering av skjærsenter er beskrevet på etterfølgende sider. Som illustrert 
med stiplede linjer i figuren over, er det en stiv kobling mellom avstivningsbæreren og nedre 
hengestangfeste. Hengestenger og bærekabler modelleres som bjelkeelementer med liten 
bøyestivhet – dvs. oppførsel som leddet stav. 

Modelleringen av bærekablene avsluttes i S-punktet. 

Enheter 

BrigadePlus operer ikke med enheter – det er opp til brukeren selv å velge disse.  Det er valgt 
å benytte enheter tilsvarende SI-systemet: 

lengde:  [meter] 
masse: [kg] 
tid: [sekund] 
kraft: [Newton] 

Aksesystem 

x-akse er i bruas tverretning 
y-akse er i bruas lengderetning 
z-akse er vertikalt, positivt oppover  

SF1: Aksialkraft (negativ som trykk), Nx 
SF2: Horisontal skjærkraft, Qy 
SF3: Vertikal skjærkraft, Qz 
SM1: Moment om y-akse (moment i z-retning), Mz 
SM2: Moment om z-akse (moment i y-retning) , My 
SM3: Moment om x-akse (torsjonsmoment), Mx 
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Elementtype og inndeling 

Avstivningsbærer: 

- 3-noders bjelkeelement basert på lineært forskyvningspolynom 
- hvert element er 2x2,8 meter langt, det er 5 elementer mellom hvert hengestangsfeste 
- inkluderer skjærdeformasjon 

Kabel hovedspenn: 

- 2-noders bjelkeelement basert på lineært forskyvningspolynom 
- ett bjelkeelement mellom hver hengestang 
- bøyestivheten er satt til 1 % av et sirkeltverrsnittet med tilsvarende ytre diameter, dvs. 
tilnærmet null bøyestivhet og dermed oppførsel som leddet stav.  

Kabel bakstag: 

- samme type element som kabel i hovedspenn 
- 11 elementer i bakstagene, hvilket vurderes tilstrekkelig for løsning tilsvarende 
kjedelinjen. 

Hengestang: 

- 2-noders bjelkeelement basert på lineært forskyvningspolynom 
- ett bjelkeelement for hver hengestang 
- bøyestivheten er satt til 1 % av et sirkeltverrsnittet med tilsvarende ytre diameter, dvs. 
tilnærmet null bøyestivhet og dermed oppførsel som leddet stav.  

Randbetingelser 

Bakstag:   Fastholdt i S-punkt 
Tårn:   Tårn er fastholdt i alle retninger i bunn 
Avstivningsbærer: Fritt opplagt på tårn i begge ender 
Avstivningsbærer: Sideveis fastholdt i tårn i begge ender 
Avstivningsbærer: Torsjonsinnspent i tårn i begge ender 
Avstivningsbærer: Fastholdt i tårn i lengderetningen, kun i den ene enden* 

* Brua utføres med hydraulisk demper i den ene enden av brua. Demperen orienteres 
parallelt bruas lengdeakse. Demperen vil eliminere alle raske bevegelser i lengderetningen 
og i praksis oppføre seg som et fastpunkt for slike lastvirkninger. Demperen vil gi etter for 
temperatur, som er en langsom last. Fastholdningen tas ut av modellen ved modellering av 
temperatur. Selve demperen er ikke modellert, men implementert som en fastholdning av 
node i modellen. 
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Modellering av skjær- og massesenter 

 

Figur: Skjærsenter og massetyngdepunkt 

”N.A” Nøytralaksen 2,34 meter fra underside 
”SS” Skjærsenter 0,372 meter under nøytralaksen 
”M” Avstivningsbærernes massetyngdepunkt 0,439 meter over nøytralaksen 

Som vist i figuren nedenfor er det valgt å legge avstivningsbærerens masse i 3 diskrete 
punkter: 

 

Figur: Modellering av masse      

m1 = 3 068,2 kg/m 
m2 = 10 463,6 kg/m 
mtot = 3 068,2 x 2  +  10 463,6 =  16 600 kg/m 

Som figuren på forrige side viser er det nederste massepunkt plassert 0,570 meter under 
nøytralaksen. Denne plassering er tilpasset for å oppnå korrekt massetreghetsmoment, 
regnet om skjærsenteret, samt korrekt massetyngdepunkt. For å oppsummere:  

Det tre størrelse m1, m2 og avstanden 0,570 meter, er tilpasset for å oppfylle tre betingelser: 

- samlet masse 16 600 kg/m 
- massetreghetsmoment 1 242 479 kgm2/m (om skjærsenter)  
- massens tyngdepunkt 0,439 meter over N.A. 

2	 ⋅ 3068,2 ⋅ 14 2,16 0,372 10463,6 ⋅ 0,57 0,372 1,242 ⋅ 10  

2 ⋅ 3068,2 ⋅ 4,5 10463,6 ⋅ 2,34 0,57
16600

2,779 
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Når det gjelder vekt av hengestenger så er det valgt å fordele 50 % opp til kabelen, og 50 % 
ned til avstivningsbæreren. Vekt av øvre hengestangsfeste virker kun på kabelen i 
hovedspennet. Følgen av dette er en korreksjon av massen m1: 

m1' = 3 068,2 + 177,5/2 = 3 157 kg/m 

Kabelens masse i hovedspenn kalibreres på tilsvarende måte: 

mk' = 3200 +  184,2 = 3 384,2 kg/m 

3.1.2 Hengestangskrefter som grunnlag for analysen 
Generelt 

Avstivningsbærer produseres som en rett linje - dvs. uten krumning. Krumning oppnås ved å 
justere hengestangkreftene nærmest opplegg – her omtalt som ”oppskruing”. I dette tilfelle 
er det valgt å påføre krumningen i hengestangpar nummer to. 

Hengestangkrefter for permanent situasjon fremkommer derved som summen av: 
- opplagerkrefter på bjelke belastet med jevnt fordelt egenvekt  
- oppskruingskrefter 

Hengestangkrefter pga. jevnt fordelt egenvekt 

Hengestangkrefter bestemmes av avstivningsbærerens egenvekt, og halve vekten av selve 
hengestengene. Hengestangkrefter beregnes ved hjelp av enkel bjelkemodell: 

 

Figur: Bjelkemodell for beregning av hengestangkrefter 

Hengestangkrefter pga. oppskruing 

Avstivningsbærerer produseres som en rett bjelke. Krumningen innføres som et moment ved 
justering av hengestangkrefter i endene. Beregner nødvendig moment for å oppnå 
krumningsradius lik 16 300 meter, som skal gi en pilhøyde på  
fopp = 16 300 - [16 3002 - 8252]0.5 = 20,263 meter: 

1 890 5 302 4433 4651 4598  4611  4608 4609 4608  4609 

  28,5     28      28    28    28    28     28     28    28    

q=164,59
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IE

M

R 


1   

I = 3,189 m4 

E = 210 000·106 N/m2 

R = 16 300 m 

 M = -41 085 kNm 

Dette momentet velges innført ved hjelp av hengestangpar nr. 2.  

M = 725 x56.836 = 41 206 kNm 

Oppsummert: Hengestangkrefter for permanent last 

 

3.1.3 Trinnvis analyse av montasjetilstanden 
 

Merknad 

På etterfølgende sider vises trinnvis analyse av montasjetilstanden. Beregningen baserer seg 
på hengestangkrefter fra foregående kapittel, hvor det er antatt at vekten av hengestengene 
fordeles med 50 % opp til bærekabel og 50 % ned til avstivningsbærer.   

Grunnen til at det i BrigadePlus globalmodell er valgt å regne med 50-50 % fordeling er at 
med denne fremgangsmåte oppnås det beste estimat for midlere kraft i hengestengene. 
Dette gir det beste estimat for geometrisk stivhetsmatrise for permanent last.  

  

  

Opplegg 

Karakteristisk kraft per hengestangpar [kN] 

  #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 

Egenvekt 1890.0 5301.6 4433.0 4651.3 4598.1 4611.1 4607.9 4608.7 4608.5 4608.5 4608.5

Oppskruing -725.0 0 725.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt 1165.0 5301.6 5158.0 4651.3 4598.1 4611.1 4607.9 4608.7 4608.5 4608.5 4608.5

R=16 300 
725 

725 

725 725 
28.836    28          28    28.836 
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Trinn 0: Spenningsløs kabel 

Det første som gjøres i analysen er å ta bort alle elementer unntatt bærekablene. 
Utgangsgeometrien for bærekablene er fremkommet ved iterasjon i forkant. 
Utgangsgeometrien tilsvarer spenningsløs kabel: 

Figur: Utgangsgeometri globalanalyse 

I denne fiktive tilstand er bakstagene modellert som rette linjestykker. Geometrien i 
hovedspennet er en kjedelinje.  

Utgangsgeometri analyse: 

 BV = 1,266 m  
BØ = -1,488 m  
fH = 146,090 m 

Trinn 1: Fritthengende kabel 

Kabelen belastes med sin egenvekt. Kablene inntar nå posisjon tilsvarende fritthengende 
kabel: 

 

Figur: Fritthengende kabel 

Beregnet likevekt i BrigadePlus: 
fH = 150,155 m 
H = 73 915 kN 
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Trinn 2: Hengestangkrefter påføres kabel 

Fortsatt inkluderer modellen kun bærekablene. Hengestangkrefter tilsvarende permanent 
last påføres bærekabelen som konsentrerte punktlaster uten oppskruing. 

 

Figur: Kablene belastet med hengestangkrefter fra egenvekt 

Beregnet likevekt i BrigadePlus: 
fHN = 162,530 m  
H = 235 280 kN 
Trinn 3: Montering av avstivningsbærer 

Avstivningsbærer inkluderes i modellen. Når avstivningsbærer introduseres i analysen, er 
den spenningsløs og modellert som en rett linje. 

Merk at det i dette Trinn 3 fortsatt ikke er noen forbindelse mellom avstivningsbæreren og 
kabelsystemet, ettersom hengestengene fortsatt ikke er med i modellen. De to delene er 
foreløpig å betrakte som separate modeller. 

Avstivningsbæreren belastes med krefter:  

- nedadrettet jevnt fordelt egenvekt tilsvarende 164,590 kN/m  
- oppadrettede hengestangkrefter som i foregående trinn 

Kreftene som påføres avstivningsbæreren er i utgangspunktet eksakt balanserte krefter - 
nedadrettet jevnt fordelt last og tilsvarende oppadrettede hengestangkrefter. Det skjer ingen 
endring i modellen. Antall signifikante siffer i lastene er av stor betydning når man påfører 
laster på en så lang bjelke. Det kreves stor nøyaktighet for at bjelken skal ligge rett. 

Trinn 4: Oppskruing av avstivningsbærer 

Det er fortsatt ingen forbindelse mellom kabel og avstivningsbærer. I dette trinnet blir 
avstivningsbæreren skrudd opp slik at den oppnår korrekt vertikalkurvatur. 

I praksis oppnår en ikke krumningen på 16 300 m før hengestangpar nr 2, men denne 
strammes litt ekstra så den faktiske oppskruingen er på 20,26 m. 

Avstivningsbærerens endenoder (node 1 og node 59) får en forskyvning i lengderetningen på 
hhv. +/- 0,336 meter. Dette skyldes oppskruing av avstivningsbæreren.  Når 
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avstivningsbæreren skrus opp til en radius på 16 300 m blir kordelengden, som er den 
horisontale avstanden fra start-slutt avstivningsbærer lik: 

0,100	  

sin sin 2 →
sin

sin 2
∙ 1624,327	  

I tillegg settes det på en horisontallast for å forskyve kablene ut til sin endelig posisjon. 
Denne horisontalkraften bestemmes ved itterasjon ved å komme fram til den endelige 
vinkelen til hver hengestang fra STEP 6 når hengestengene er aktivert. Denne tilstanden viser 
seg å være veldig stabil og komme nærme endelig løsning. 

Kabelen inntar nå posisjon tilsvarende permanent tilstand: 

 

Figur: Avstivningsbærer inkluderes i modellen og påføres krumning 

Beregnet likevekt i BrigadePlus: 
fHN = 162,5 m  
HS = 235 440 kN 

Trinn 5 og 6: Innføring av hengestenger 

Trinn 5 innfører hengestenger uten at noen krefter er fjernet. I Trinn 6 blir punktlastene i 
foregående trinn erstattes av hengestenger, som settes inn i modellen med en initialtøyning 
tilsvarende hengestangkraften. 

Det skal ikke skje noe med deformasjonstilstanden i dette trinn. Trinn 6 overfører fiktive 
punktlaster til faktisk strekk i hengestenger. Dette gjøres ved å påføre hengestengene en 
temperaturlast som følger: 

Δ
1,2 ∙ 10 ∙ 0,007074 ∙ 1,6 ∙ 10
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  Hengestang 

  #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 

Fvertikal 2650.8 2579.0 2325.6 2299.1 2305.5 2304.0 2304.3 2304.2 2304.3 2304.3

Fhorisontal 28.59 28.11 25.63 25.62 26.00 26.31 26.66 27.02 27.41 28.59 

Ftotal 2651.0 2579.2 2325.7 2299.2 2305.6 2304.2 2304.5 2304.4 2304.5 2304.5

Temp -195.18 -189.89 -171.24 -169.28 -169.76 -169.64 -169.67 -169.66 -169.67 -169.67 

Faktiske 
hengestangs-
krefter 2650.4 2578.8 2325.8 2299.4 2306.0 2304.5 2304.8 2304.7 2304.8 2304.8

 

Merknad: 

Avstivningsbærer produseres som rett linje med nedre hengestangfeste c/c 28,5 - 28 - 28 - 
28 ....osv. 

Som nevnt under forrige ”Trinn 3” medfører oppskruingen en ørliten translasjon av nedre 
hengstangfester (hengestangfeste nærmest tårn forskyves for eksempel 0,336 meter mot 
midten). Etter at hengestangkreftene er påført kabelen i "Trinn 4", står nodene i øvre 
hengestangfeste eksakt på linje med nedre hengestangfeste etter oppskruing - dvs. vertikale 
hengestenger. Dette er oppnådd ved iterasjon i forkant av utgangsgeometrien. 
Utgangsgeometrien inneholder m.a.o. ikke bare informasjon om pilhøyde og sadelvandring, 
men også ”merker” for øvre hengestangfester slik at de kommer i eksakt lengdevise posisjon 
etter påføring av permanente laster. Noder som er brukt for å modellere øvre 
hengestangfeste representer disse merkene.  

Trinn 7 og 8: Innføring av tårn 

Tårnet aktiveres i trinn 7. Det er fortsatt ingen kobling mellom bærekabel og tårn. Tårnet 
belastes med sin egen vekt, og punktlaster lik vertikallasten av kabelen.  

 Tårn vest Tårn øst 
Vertikalkraft 1.9365E+08 2.5291E+08 
Horisontalkraft +/- 2.3877E+06 1.0533E+07 
Vertikalkraft på planum 1.1515E+06 1.1515E+06 
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Dette for å gjøre unna den elastiske deformasjonen i tårnet. Dette er også grunnlaget for 
lastvirkninger beregnet i kapittel 0. 

Kobling mellom tårn og bærekabel gjøres i trinn 8.  

Trinn 9: Innfører fastholding i lengderetning 

Dette trinnet innfører lengdefastholding mellom avstivningsbærer og planumsrigel på tårn. 
Denne er aktiv for beregninger av vindlaster og trafikklaster, men ikke permanente laster og 
temperaturlaster. 

Trinn 10: Egenverdiberegning 

Beregner egensvingeformer og perioder. 

Mode nr  
Frekvens 

[Hz] 
Periode  

[T] 
Sirkelfrekvens 

[rad/s] 

1 HS1 0.045 22.220 0.283
2 VA1 0.096 10.440 0.602
3 HA1 0.100 9.970 0.630
4 VS1 0.119 8.400 0.748
5 VS2 0.162 6.190 1.015
6 VA2 0.182 5.480 1.146
7 HS2 0.186 5.370 1.170
8 KS 0.195 5.140 1.222
9 KA 0.203 4.930 1.275
10 K+HA 0.207 4.840 1.299
11 K+HS 0.214 4.670 1.345
12 VS3 0.235 4.260 1.474
13 TS1 0.265 3.780 1.664
14 VA3 0.284 3.520 1.786
15 k 0.320 3.120 2.011
16 HA3 0.321 3.110 2.017
17 TA1 0.331 3.020 2.078
18   0.333 3.000 2.094
19   0.340 2.940 2.138
20   0.352 2.840 2.209
21   0.356 2.810 2.238
22   0.363 2.760 2.277
23   0.377 2.650 2.369
24   0.394 2.540 2.476
25   0.395 2.530 2.479
38 TS2 0.498 2.010 3.131
47 TA2 0.646 1.550 4.060

 

Figuren på neste side viser svingeformene. Merk at TS3 og TA3 ikke er blant de første 50 
egenfrekvensene og er derfor ikke vist. Stiplet linje er bærekablene sine bevegelser.  



40  Julsundet, Forprosjekt 
 

 

  

H
S

1
H

S
2

H
S

3
H

A
1

H
A

2
H

A
3

V
S

1
V

S
2

V
S

3
V

A
1

V
A

2
V

A
3

T
S

1
T

S
2

T
S

3
T

A
1

T
A

2
T

A
3



Julsundet, Forprosjekt  41 
 

3.1.4 Lastvirkning fra permanent last 
Beskrivelse av permanent last  

Trinnvis modellering av monteringsfasen er beskrevet i foregående kapittel. Sluttilstanden 
representerer permanente laster. 

Gjentar de permanente laster: 

‐ egenvekt avstivningsbærer 16 600 kg/m over 1625 meter 
‐ egenvekt bærekabler 3200 kg/m i hovedspenn og bakstag vest, 3450 kg/m i bakstag 

øst 
‐ egenvekt hengestenger 177,5 kg/m som jevnt fordelt last på avstivningsbærer over 

1625 m og 184,2 kg/m som jevnt fordelt last på kabler over 1660 m 
‐ oppskruingskrefter avstivningsbærer 

 

Beregnede lastvirkninger i bærekabler, permanent last: 
Kreftene S1, S2 og S3 tas ut som aksialkraft fra de elementer som beskriver bærekablene. 
Bakstagene er modellert med 11 elementer, hvilket betyr at S1 representerer det første 
elementet og S2 det siste.    

 

Kar. krefter i bærekabler for permanent last [kN] 

 Pr. kabelplan 
[MN] 

Begge kabelplan 
[MN] 

H: Horisontalkraft 235.5 471.0 
S1: Kabelstrekk i S-punkt, V 251.8 503.5 
S1: Kabelstrekk i S-punkt, Ø 278.0 556.0 
S2: Kabelstrekk i T-punkt, side mot bakstag V 255.5 511.0 
S2: Kabelstrekk i T-punkt, side mot bakstag Ø 284.0 568.0 
S3: Kabelstrekk i T-punkt, side mot hovedspenn 253.3 506.6 
FZ: Vertikalkraft i tårntopp V 193.6 387.2 
FZ: Vertikalkraft i tårntopp Ø 252.9 505.8 
Fy: Horisontalkraft i tårntopp, V 2.4 0.0 
Fy: Horisontalkraft i tårntopp, Ø 10.5 0.0 
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Beregnede lastvirkninger i hengestenger, permanent last: 

Kreftene fra BrigadePlus er som følger: 

  Hengestang 

  #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 

Totalt 2649.9 2578.9 2326.1 2299.6 2306.1 2304.5 2304.9 2304.8 2304.8 2304.8

 

Kreftene representerer aksialkraft i midten av hengestengene. 

Beregnede lastvirkninger i avstivningsbærer, permanent last: 

Figuren under viser moment om svak akse, Mz, for et utsnitt av avstivningsbæreren. En kan 
se momentet fra oppskruingen på 41 085 kNm er den dominerende lastvirkningen, ellers gir 
de permanente lastene små momenter. Momentet pendler mellom 35 900 kNm og 51 559 
kNm. 
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Figuren under viser skjærkraft i vertikalretning fra permanente laster. Maksimal skjærkraft er 
på 3122 kN, ellers varierer den mellom ±1856 kN. Kreftene som vises her er som et 
gjennomsnitt i nodene mellom integrasjonspunktene i tilstøtende elementer, hvert element 
er 2,8 m, så den høyeste skjærkraften som er ved hengestangsfeste vises ikke. Denne er på 
±2304 kN, altså tilsvarende hengestangskreftene. 

Øvrige lastvirkninger fra permanent last er svært små. 
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3.1.5 Modellering av- og lastvirkninger fra trafikklaster 
Elementer på brua som får sin dimensjonerende lastvirkning fra trafikk med influenslengde 
over 500 m (bærekabler, bærekabelforankringer og tårn) dimensjoneres for 9 kN/m per 
kjørefelt pluss 2 kN/m på gang- og sykkelfelt. Total trafikklast på brubanen blir da 38 
kN/m. Lasten plasseres eksentrisk som vist i Figur 2-1 med et moment på: 

18 ∙ 8,775 1,975
2

∙ 11,225 99,95	  

Påføring av laster gjøres i noder. Den jevnt fordelte lasten skal påføres eksentrisk som 
beskrevet i kapittel 2.4.2. Det regnes derfor ut last og moment som påføres nodene til 
avstivningsbæreren. 

Øvrige elementer på brua påføres last i henhold til NS-EN 1991-2 som beskrevet i kapittel 
2.4.2. Påføring av laster gjøres i noder. Det regnes derfor ut last og moment som påføres 
nodene til avstivningsbæreren. 

Jevnt fordelt trafikklast: 

Jevnt fordelt last er som følger: 

9 ∙ 0,6 ∙ 3 2,5 ∙ 3,0 3,25 9,25 4,5 66,2	 /  

66,2 kN/m x 2,8 m = 185,36 kN pr node 

Moment fra eksentrisk plassering er som følger: 

9 ∙ 0,6 ∙ 3 ∙ 10,275 	

2,5 ∙ 6,25 ∙ 5,650 9,25 ∙ 3,60 4,5 ∙ 11,225 	 45,21	 /  

45,21 kNm/m x 2,8 m = 126,6 kNm pr node 

Punktlaster 

Aksellaster fra trafikk er som følger: 

300 kN + 200 kN + 100 kN = 600 kN 

Det skal plasseres to akslinger med 1,2 m avstand. Siden modellen har 2,8 m lange 
elementer plasseres begge akslingene i samme node, P=1200 kN. 

Moment fra eksentrisk plassering er som følger: 

600	 ∙ 10,275	 400	 ∙ 7,275	 200	 ∙ 4,275 9930	  
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Influensdiagram 

For å finne hvor trafikken skal plasseres for å gi størst lastvirkninger i form av moment i 
avstivningsbærer, kraft i hengestenger, og nedbøyninger er det laget noen sett med 
influensdiagrammer. En last på 1000 kN er satt på ved hver hengestang og steppet bortover 
brua. 

Av influensdiagrammene ses det at en punktlast har en influenslengde på 200 meter, slik at 
minste moment ved x=200 oppstår når trafikken er plassert fra x=100 til x= 300. Største 
moment ved x=200 opptrer når trafikken er plassert fra x=300 til x=800. 

Av influenslinjene til krefter i hengestengene ser en at punktlastene har en influenslengde på 
400 m og at de midterste hengestengene får størst kraft. Det bemerkes også at 
hengestengene får neglisjerbare negative verdier. 
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Trafikklasttilfeller 

Det er kjørt sju trafikklasttilfeller: 

1. 38 kN/m over hele brua -> maks kraft i bærekabel 
2. 38 kN/m over halve brua -> maks horisontalkraft i tårn 
3. LM1 med punktlaster mellom HS 8 og 9 (x=210,5) samt jevnt fordelt last fra HS 5 til 

12 (x=112,5 til x=308,5). -> maks moment i avstivningsbærer 
4. LM1 med punktlaster mellom på HS 15 og 16 (x=406,0) samt jevnt fordelt last fra HS 

12 til 30 (x=308,5 til x=L/2). -> min moment i avstivningsbærer 
5. LM1 med punktlaster ved HS 10 (x=252,5), samt jevnt fordelt last mellom opplegg 

og HS 19 (x=0 til x=504,5) -> referanselast, utskifting av hengestang 
6. LM1 med punktlaster mellom HS 15 og 16 (x=L/4) samt jevnt fordelt last fra HS 7 til 

25 (x=168,5 til x=672,5). -> referanselast 
7. LM1 med punktlaster ved HS 30 (x=L/2), og jevnt fordelt last fra HS 21 til HS 39 

(x=560,5 til x=1064,5) -> Maks kraft i hengestang, maks nedbøyning 

Lastvirkning fra trafikklast 

Bærekabel 

Karakteristiske krefter bærekabel for trafikklasttilfelle 1, mest belastede kabelplan. 

 Pr. kabelplan 
[MN] 

H: Horisontalkraft  38.21 
S1: Kabelstrekk i K-punkt, V 38.99 
S1: Kabelstrekk i K-punkt, Ø 42.92 
S2: Kabelstrekk i T-punkt, side mot bakstag V 38.99 
S2: Kabelstrekk i T-punkt, side mot bakstag Ø 42.91 
S3: Kabelstrekk i T-punkt, side mot hovedspenn 41.85 

 

Tårntopp 

Karakteristiske krefter i tårntopp for trafikklasttilfelle 1, mest belastede tårn.  

Krefter i tårn øst [kN] 
  Vertikal Lengderetning Tverretning 
Sadel nord                -34 022                -816                 1 374  
Sadel sør                -40 032               3 001               -1 536  
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Hengestenger 

Trafikklasttilfellene gir relativt like hengestangskrefter i de mest belastede hengestengene, 
men det er hengestengene ved brumidte som får størst kraft på 1176 kN. Siden andre laster 
enn egenvekt og trafikk er neglisjerbar, får en følgende ULS last i hengestengene: 

1,35 x 2305 + 1,35 x 0,7 x 1176 = 4223 kN 

Nedbøyninger 

Trafikklastkombinasjon 7 gir størst nedbøyning på brumidte. Denne er på 4,86 m pluss en 
rotasjon på 0,4 grader som gir en tilleggsnedbøyning på 0,08 m, totalt 4,94 m. Om dette er 
en realistisk verdi å benytte til kontroll av seilingsløp blir diskutert i kapittel 3.4.2. Som man 
kan se av figuren under gir jevnt fordelt last etter NA-rundskrivet vesentlig mindre 
nedbøyning, 2,37 m. Det er også forsøkt å innskrenke lastareal til Eurokodelastene til 460 
m, men dette gir mindre nedbøyning. 

 

 

Avstivningsbærer 

Av figuren på neste side ser man at største moment, med strekk i underkant, oppstår ved 
trafikklasttilfelle 3 på 97 910 kNm. Største moment med strekk i overkant, er ganske lik for 
trafikklasttilfelle 4 og 7 på 35 430 kNm.  
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Brudd og utskifting 

Det kjøres tre lasttilfeller når HS9 er fjernet og ett tilfelle der HS30 er fjernet. 

1. Tilsvarende trafikklasttilfelle 3, med punktlastene ved HS9 -> maks moment i 
avstivningsbæreren 

2. Tilsvarende trafikklasttilfelle 3, med punktlastene ved HS8 -> maks hengestangskraft 
3. Tilsvarende lasttilfelle 4 -> min moment i avstivningsbæreren 
4. Tilsvarende lasttilfelle 7, med punktlastene ved HS29 -> maks hengestangskraft 

Hengestangskraften i HS 29 fra egenvekt øker til 3492 kN. Lastvirkning fra trafikk blir 1724 
kN. Man får en følgende ULS last i hengestengene: 

1,35 x 3492 + 1,35 x 0,7 x 1724 = 6343 kN 
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Moment i avstivningsbærer fra egenvekt er vist på figuren under. Største strekk i overkant 
øker fra 51 460 kNm til 57 710 kNm. Minste strekk i overkant reduseres fra 36 000 kNm til 
15 790 kNm. 

 

Moment i avstivningsbærer fra trafikk er vist på figuren under. Maksimalt strekk i underkant 
er på 106 100 kNm, og maksimalt strekk i overkant er på 35 680 kNm. 

 

Største moment i ULS med strekk i overkant blir da: 

1,35 x 0,89 x 57 710 + 1,35 x 35 680 = 117 506 kNm 

Største moment i ULS med strekk i underkant blir: 

1,0 x 15 790 + 1,35 x -106 100 = -127 445 kNm 
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3.1.6 Lastvirkning fra temperaturlast 
Lager åtte temperaturlasttilfeller basert på temperaturlastbeskrivelse i kapittel 2.4.4, med  

TN : endring av gjennomsnittstemperatur i avstivningsbærer, hengestenger og kabler 
TM : gradient i avstivningsbærer (gradient = TM / H) 

 = 1,2 10-5 /C 

Spesielt for temperatur: Avstivningsbærer er uten fastholdning i lengderetning i begge 
ender.  

Temperaturendringer i tårn er ikke med. 

H-kraften i bærekablene endrer seg neglisjerbart, -4,4 MN og +3,1 MN. 

De første hengestengene får en endring på +205 kN og -265 kN, og faller raskt til fjerde 
hengestang hvor endringen er neglisjerbar (under +/- 10 kN). 

Moment i avstivningsbæreren er vist på figuren under. Momentet varier fra +/- 30 000 kNm.
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Skjærkraften, Qz, er vist på figuren under og man kan kjenne igjen lastvirkningen fra de 
første hengestengene. 

 

Maks nedbøyning ved brumidte er i temperaturlasttilfelle med maksimal 
temperaturekspansjon på 2,09 m. Tårnet beveger seg da 0,162 m mot brumidte. Bevegelse i 
fugen er på 0,466 m mot brumidte og 0,331 mot landkar.  
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3.1.7 Lastvirkning fra vind 
Lastvirkninger fra vind er primært beregnet i Alvsat i kapittel 3.2. Som en kontroll og for å få 
et overslag av lastvirkningene i tårn, bærekabler og hengestenger er BrigadePlus-modellen 
påført en last fra middelvind og kastvind. 

1
2
∙ ∙ ∙ ∙ 0,5 ∙ 1,25 ∙ 51,1 ∙ 1,0 ∙ 0,8

0,5 ∙ 1,25 ∙ 36,7 ∙ 1,0 ∙ 0,8
1,3	 /
0,7	 /  

1
2
∙ ∙ ∙ ∙ 0,5 ∙ 1,25 ∙ 51,1 ∙ 1,025 ∙ 4

0,5 ∙ 1,25 ∙ 36,7 ∙ 1,025 ∙ 4
6,7	 /
3,5	 /  

1
2
∙ ∙ ∙ ∙ 0,5 ∙ 1,25 ∙ 51,1 ∙ 0,367 ∙ 32

0,5 ∙ 1,25 ∙ 36,7 ∙ 0.367 ∙ 32
19,2	 /
9,9	 /  

1
2
∙ ∙ ∙ ∙ 0,5 ∙ 1,25 ∙ 51,1 ∙ 0,038 ∙ 32

0,5 ∙ 1,25 ∙ 36,7 ∙ 0.038 ∙ 32
63,5	 /
32,8	 /  

1
2
∙ ∙ ∙ å _ ∙ _

0,5 ∙ 1,25 ∙ 51,1 ∙ 2,4 ∙ 10
0,5 ∙ 1,25 ∙ 36,7 ∙ 2,4 ∙ 10

39,2	 /
20,2	 /  

Karakteristiske kabelkrefter mest belastede 
kabelplan 

Middelvind [MN] Kastvind  
[MN] 

H: Horisontalkraft  10.9 21.0
S1: Kabelstrekk i K-punkt, V 10.6 20.5
S1: Kabelstrekk i K-punkt, Ø 11.4 21.9
S2: Kabelstrekk i T-punkt, side mot bakstag V 10.6 20.5
S2: Kabelstrekk i T-punkt, side mot bakstag Ø 11.4 21.9
S3: Kabelstrekk i T-punkt, side mot hovedspenn 11.8 22.8

 

Hengestangskrefter: 
 

Middelvind [kN]  Kastvind [kN] 

Hengestang #1 95 183 
Hengestang #8 166 321 
Hengestang #30 167 326 

 

Moment i avstivningsbærer er vist på figurene på neste side.  
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Avstivningsbæreren får en nedbøyning på brumidte fra middelvind og kastvind på 
henholdsvis -0,60 m og -1,13 m, og en utbøyning horisontalt på hhv. 3,16 m og 5,97 m, 
samt en rotasjon på hhv.  0,28 grader og 0,53 grader. 
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3.2 Alvsat vindresponsberegninger 
Beregningen gjelder 50-års karakteristisk vind normalt bruaksen. 

Resultatene fra Alvsat benyttes som en supplerende/uavhengig beregning av lastvirkninger 
pga vind.  

Alvsat utfører stokastisk vindanalyse i frekvensplanet. Programmet utfører modal analyse 
basert på Fourier-rekkeutvikling av responsstørrelsene og løsning av et sett med 
differensialligninger. Programmet er utviklet av Sintef. 

I forkant av vindanalysen utfører Alvsat en egenverdiberegning. Dette resulterer i et valgt 
antall egensvingeformer. I dette tilfelle er det valgt å bruke 18 svingeformer. 

Alvsat forutsetter at svingeformene er ukoblede – dvs. at det er 6 svingeformer for 
horisontalretningen, 6 for vertikalretningen og 6 for torsjon. 

Alvsat utfører først beregning av ”statisk middelvind”. Også denne baseres på 
egensvingeformene. 

Deretter følger stokastisk vindanalyse og den baseres på: 
- egensvingeformene 
- et gitt vindspekter 
- et gitt kryss-spekter. 

Vindspekter (autospekter) og ko-spekter som ligger til grunn for Alvsat er ikke identisk med 
det som er beskrevet av vindklimaet i Vedlegg B. Inngangsdata til Alvsat korrigeres for dette 
på en slik måte at stedsvindhastighet og turbulensintensiteten ivaretas.   

Aerodynamiske konstanter som benyttes i analysen er hentet fra 
seksjonsmodellundersøkelsen i vindtunnel. 

Aerodynamisk dempning i Alvsat baseres på kvasi-statisk teori.  

Alvsat tar hensyn til aerodynamisk stivhetsreduksjon. 
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3.2.1 Geometridata 
Viser detaljert beregning av inngangsdata for Alvsat: 

Spennvidde  L = 1625 meter  

Oppskruing avstivningsbærer  R = 16 300 meter 

  fopp = 16 300 - [16 3002 – 812,52]0.5 = 20,263 meter 

Pilhøyde   f = 162,5 m 

Lengde av korteste hengestang    4,582 meter 

Bakstagenes lengde og helning:  

Lengde bakstag vest: 330 meter    

Uttrykt som andel av spennvidden    330 / 1625 = 0,203 

Lengde bakstag øst 303 meter  

Uttrykt som andel av spennvidden   303 / 1625 = 0,186 

Kordevinkel bakstag vest: 0,380 rad, 21,8 

Kordevinkel bakstag øst: 0,576 rad, 33,0 

Avstand fra nedre hengestangfeste skjærsenter: 2,532 meter 

Halv avstand mellom hovedkablene: 14,0 meter* 

*Alvsat tar ikke hensyn til varierende avstand mellom kablene 
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3.2.2 Stivhetsdata 
Avstivningsbærer:  

EIX = 210 000  3,189  106 = 6,70  1011  Nm2 

EIY =  210 000  97,51  106 = 2,05  1013  Nm2 

GIT = 80 000  8,409  106 = 6,73  1011  Nm2 

EIW = 210 000  75,76  106 = 1,59  1013  Nm4 

Kabler:  

A = 0,375 m2 

E = 200 000 N/mm2 = 2,0  1011  N/m2 

3.2.3 Massedata 
Viser detaljert beregning av inngangsdata for Alvsat: 

Masse og massetreghetsmoment ifølge kapittel 2.2.2:   

Avstivningsbærer: ma = 16 777,5 kg/m 

Kabler:   mk = 3 384,2 kg/m 

Massetreghetsmoment som gis inn til Alvsat representerer det totale bidrag fra 
avstivningsbærer, kabler og hengestenger: 

IM = IM-AVST+IM-KAB+IM-HSTAG = 1 242 479 + 1 254 400 + 107 702 = 2,60·106 kgm2/m  

Strekk i bærekabel på brumidten 

H = 2,355·108 N 
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3.2.4 Vinddata 
Benytter forenklet ESDU spektrum (ISTYP=2, ICTYP=2). 

Ved å tilpasse dette til en middelvind på 36,7 m/s og turbulensintensitet på 0,14 i høyde 70 
moh får man følgende parametere som input til Alvsat. 

Hastighet ved 10 meter, E1:  26,81 m/s 

Brodekkets høyde over havet E2: 70 m 

Terrengets ruhet, E3:   0,033 

Reduksjonsparametre i Y- og Z-retning settes lik 1. 

Korrelasjon mellom last på brobane og kabler settes lik 0,9 (uvisst om denne er virksom) 

Luftens densitet, RO:   1,25 kg/m3 

 

3.2.5 Tverrsnittsdata 
Vind uten trafikk: 

CD =  1,025 CD-kabel =  1,0 

CL =  -0,367 CL' =  3,624 

CM =  -0,038 CM' =  1,182 
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3.2.6 Resultater 
Egenfrekvenser og svingeformer 

   Frekvens  Periode  Sirkelfrekvens

HS1  0.045  22.085  0.284

HS2  0.188  5.332  1.178

HS3  0.219  4.571  1.375

HA1  0.101  9.932  0.633

HA2  0.211  4.744  1.324

HA3  0.330  3.029  2.074

VS1  0.121  8.277  0.759

VS2  0.166  6.030  1.042

VS3  0.239  4.192  1.499

VA1  0.095  10.574  0.594

VA2  0.185  5.416  1.160

VA3  0.290  3.451  1.821

TS1  0.255  3.928  1.600

TS2  0.509  1.965  3.197

TS3  0.840  1.191  5.275

TA1  0.335  2.986  2.104

TA2  0.671  1.490  4.218

TA3  1.006  0.994  6.324

 

På neste side er svingeformene beregnet i Alvsat vist. De er vist i samme rekkefølge som 
tabellen over. Stiplet linje på horisontalbevegelsene er bærekablenes bevegelser. 

 



60  Julsundet, Forprosjekt 
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3.2.7 Lastvirkninger 
Resultater fra Alvsatkjøring, 50 års middelvind, uten trafikk 
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Nedbøyning på midten er -2,15 m - 11 x sin(0,061 rad) = -2,15 – 0,67 = 2,82 m. Utbøying 
sideveis er på 5,75 m. 
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3.3 Sofistik globalanalyse 
Sofistik globalmodell benyttes til: 

- Kontrollmodell av BrigadePlus (kabelgeometri, egenfrekvenser, variable laster)  
- Lastvirkninger i avstivningsbærer 
- Modellering av trafikklast 

3.3.1 Stivhetsparameter og massetall 
Avstivningsbærer 

Av Figur 3-1 fremgår avstivningsbærerens geometriske forutsetninger og overordnet 
konstruksjonsoppbygning. Av Tabell 3-1 og Tabell 3-2 fremgår sentrale nøkkeltall for 
avstivningsbæreren.  

Avstivningsbæreren er modellert som et tynnvegget kassetverrsnitt med S355 stål. 
Topplaten er har en godstykkelse på 14 mm, øvre skrå 12 mm, nedre skrå og bunnplate 10 
mm og stivere 6 mm. For å få plassert massene fra asfalt, rekkverk og ledeskovler korrekt, 
er densiteten for FEM-elementene økt områdene hvor asfalt, rekkverk og ledeskovler er 
plassert. Vekt av tverrskott er også tatt med som en økning av densitet rundt tverrsnittet. 
Dette fører til en liten overestimering av rotasjonsmassetregheten.

Figur 3-1: Tverrsnitt avstivningsbærer Sofistik modell, y og z indikerer akseplan      

Tabell 3-1: Nøkkeltall avstivningsbærer, Resultatutskrift fra numeriske beregninger Sofistik  

Tabell 3-2: Massetreghetsmoment, Resultatutskrift fra numeriske beregninger Sofistik  
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Kabler 

Bærekablene er modellert med en E-modul på 200.000 MPa. Bærekablene i hovedspenn har 
en diameter på 696 mm, med et stålareal på 0,38 m2. Bakstag er modellert med en diameter 
på 704 mm, og et stålareal på 0,39 m2. 

Hengestegene er modellert med et E-modul på 160.000 MPa. Hengestengene har en 
diameter på 105 mm, med et stålareal på 0,007 m2 

3.3.2 Beskrivelse av analyse modell og analyse metode  
I beskrivelsen av den numeriske analyse, skilles det her mellom analysene før og etter 
kabelgeometrien er funnet. Ved kabelgeometri forstås, at brua har den rette geometriske 
form og spenningstilstand når brua utsettes for egenvekten alene. 

Elementforutsetninger 

Modellen bygges opp av bjelkeelementer og kabelelementer. Av Tabell 3-3 fremgår hvilke 
elementtyper de enkelte konstruksjonselementer er oppbygd av, samt elementforutsetninger 
og -antall. 

Tabell 3-3: Element typer  

  

3.3.1 Kabel geometri (Form finding) 
Metoden som er anvendt til at oppnå korrekt kabelgeometri og spenningstilstand i bruas 
ferdigtilstand, går under navnet TCUD (target configuration under dead leads)/Ki-Seok/1. 

Metoden TCUD tar utgangspunkt i å introduserer enhetslaster. Lastene representer en 
forskyvning eller tøying, se Tabell 3-4 og Figur 3-2. På basis av enhetslastene beregnes 
enhetsfaktorer som fører til ønsket geometri. Av trinnvise beskrivelse nedenfor fremgår en 
mer utførlig beskrivelse.   

  

                                               
1 Analysis of target configurations under dead loads for cable-supported bridges, Computer 
and structures 79 (2001) 2681-2692 
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Tabell 3-4: Enhetslasttilfeller    

 

Lasttilfelle 102-158 Lasttilfelle 302-358 

Lasttilfelle 701-703 Lasttilfelle 711-712 

Figur 3-2: Illustrasjoner av noen enkelte enhetslasttilfeller   

 

Tabell 3-5: Forutsetninger for gjennomførte analyser for beregning av kabel geometri.

 

 

Trinnvis beskrivelse 

Trinn 1  

Den første analysen fortas ved å introdusere en forspenning i bærekablene og 
hengestengene, tilsvarende strekkkraften i kablene fra egenvekten alene, samt å belaste 
konstruksjonen med sin egen vekt. Den introduserte forspenningen er beregnet på basis 
håndberegninger.  

 

Figur 3-3: Deformasjon for forspenning kabler 
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Trinn 2 

Statiske analyser med enhetslaster og forspenning tilsvarende spenningstilstanden fra trinn 
1. Enhetsfaktorer beregnes på basis av enhetslastene og ønsket geometri. Enhetsfaktorene 
implementeres i ny statisk analyse.   

Trinn 3 

Da deformasjonene er store, må den statiske analyse med enhetsfaktorene gjentas. Dette 
gjøres med en forspenning og geometrisk form fra trinn 2. 

Verifisering av kabelgeometri, lastfordeling og spenningstilstand 

Av Figur 3-4 fremgår den vertikal nedbøying av kabelgeometrien, herav ses den maksimal 
nedbøying på 0,4 mm. En differanse på 0,4 mm fra initial betingelsen anses som akseptabel.    

 

Figur 3-4: Nedbøying kabelgeometri, global nedbøying i vertikalplan [mm] 

Av Figur 3-5 fremgår momentkurve for avstivningsbærer om svak akse. Herav ses, 
hengestengene påfører avstivningsbærer en finn ensartet momentkurve langs 
avstivningsbærer. Det bemerkes oppskruingsmoment ikke er tilføyet modellen.      

 

Figur 3-5: Utsnitt av momentkurve avstivning (tårn Øst), My (svakakse avstivningsbærer) [kNm]  
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Som kontroll av kabel kraften utvelges senter element i hovedspenn, i de numeriske 
beregninger er kabel kraften 229,57 MNm og håndberegning for et hengende kabel 229,2 
MNm. De numeriske beregning gir hermed 0,16% prosent større verdier, denne forskjell 
vurderes akseptabel.       

Hkomposant=Nkabel=(qegen‧L2 )/(8‧hpilhøyde) =

(112,82kN/m‧(1625m)2)/(8‧162,5m) = 229,2 MNm 

Figur 3-6: Beregning kabelkraft senter hovedspenn for egenvekten alene. 

3.3.2 Dynamisk analyse 
På basis av analysene for kabelgeometrien, beregnes bruens egenfrekvenser i stille luft for 
bruens egenvekt alene. Av Figur 3-7 fremgår frekvenser og svingeformene for VS2 og TS1. 

Tabell 3-6: Forutsetninger for dynamiske analyser 

VS2: 0,164 HZ 

TS1: 0,262 HZ 

Figur 3-7: Svingeformer VS2 og TS1 



Julsundet, Forprosjekt  69 
 

3.3.3 Variable laster 
De variable laster påføres brua når kabelgeometrien er på plass, av Tabell 3-7 fremgår 
forutsetninger for analysene.    

Tabell 3-7: Forutsetninger for analyser variable laster.  

 

Trafikk  

Lastfelt og lastintensitet er definert iht. NS-EN 1991-2, og nærmere beskrevet i kapitel 
2.4.2. Av Figur 3-8 fremgår plasseringen av lastfelt i Sofistik modellen.      

Trafikklasten fortas med en influenslengde tilsvarende hele bruas lengde. 

 

Figur 3-8: Lastfelt Sofistik modell 

Trafikklastene tilknyttes de enkelte lastfeltene, programmet kjører analysen hvor de mest 
kritiske lastkonfigurasjoner er beregnet på basis av influenslinjeprinsippet.   

Momenter om svak akse fra influensberegningene fremgår av Figur 3-9. Minimum moment 
på -65777 kNm oppnås 224 m fra tårn og maksimum moment på 91864 kNm oppnås 112 
m fra tårn. Det bemerkes at minimum moment oppstår når over 500 m av brua er belastet 
med trafikk, slik at minimum moment fra kapittel 3.1.5 er mer representativ.     
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Min UDL Max UDL 

  
Min Aksellast Max Aksellast 
Figur 3-9: Min og maks momenter om svak akse Sofistik [kNm]  

 

Statisk vindlast  

Vindlasten modelleres ved at definerer et vindfelt se Figur 3-10. Vindfelt er definert 70 m 
over overflaten med en middel vind på 36,6 m/s og en kastvind på 51,1 m/s.  

Vindlastene på de enkelte elementer, beregnes ut fra de statisk vindkoeffisienter og 
vindfeltet.         

 

Figur 3-10: Vindfelt Sofikstik [m/s] 

 

 
Vertikale forskyvninger avstivningsbærer 
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Horisontale forskyvninger avstivningsbærer 

Figur 3-11: Forskyvninger for kaste vind på tvers av brua [mm] 
 

 

Figur 3-12: Moment sterk akse for kaste vind på tvers av brua [kNm] 

 

  



72  Julsundet, Forprosjekt 
 

3.4 Oppsummering globale analyser 

3.4.1 Egenfrekvenser 
 

Egenfrekvensene i de ulike programmene stemmer svært godt overens. 

3.4.2 Forskyvninger 
 Egenvekt 

Kap 3.1.4 
Trafikk 
Kap 3.1.5 

Temperatur 
Kap 3.1.6 

Vind 
Kap 3.2.7 

SLS - Ofte 
forekommende

Nedbøyning L/2 - 4,94*/2,37 2,09 2,82 3,46*/1,69 
*Se kommentar nedenfor 

Planumskoten midt i seilingsløpet er på 73,284 m. Bunn av avstivningsbærer er da på: 
73,284-0,08-4,0-0,606 = 68,60 m. Klaringen til seilingsløpet, som ligger på  
65 m + 1,27 m (HAT) = 66,27, er på 2,33 m. Med en nedbøyning på 1,69 m klaringen til 
seilingsløpet tilfredsstilt, men ikke med en nedbøyning på 3,46 m, se kommentar nedenfor. 

Sideveis forskyvning i brumidte er i Alvsat er på 5,75 m, og i BrigadePlus med kastvind 5,97 
m. Dette viser at kastvindanalysen i BrigadePlus gir et godt estimat for kreftene i tårntopp. 

Kommentar 

Kontroll av at kravet til seilingshøyde er oppfylt, er generelt en kontroll av at kravet fra 
Kystverket til vertikal klaring er oppfylt gjennom hele bruas dimensjonerende brukstid. For 
lange hengebruer er det tre hovedbidrag til vertikal forskyvning fra den definerte 

  Alvsat BrigadePlus 
u/tårn 

BrigadePlus 
m/tårn 

Sofistik

HS1 0.045 0.045 0.045 0.045 
HS2 0.188 0.186 0.186 0.184 
HS3 0.219 0.217 0.214  
HA1 0.101 0.101 0.100 0.101 
HA2 0.211 0.209 0.207 0.209 
HA3 0.330  0.321 0.324 
VS1 0.121 0.119 0.119 0.120 
VS2 0.166 0.162 0.162 0.164 
VS3 0.239 0.235 0.235 0.237 
VA1 0.095 0.096 0.096 0.094 
VA2 0.185 0.183 0.182 0.184 
VA3 0.290  0.284 0.287 
TS1 0.255 0.255 0.265 0.262 
TS2 0.509  0.498 0.490 
TS3 0.840    
TA1 0.335 0.343 0.340 0.322 
TA2 0.671  0.646 0.639 
TA3 1.006    
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ferdigtilstanden vist på oversiktstegningen: Trafikklast, vindlast og temperatur. Bidrag fra 
sekundære effekter som også bør vurderes, er svinn og kryp i materialer (permanente 
tøyningsendringer i stål og betong).  

Beregning av forskyvninger gjøres i bruksgrensetilstand ofte forekommende, men den 
detaljerte beregningen kan i dette tilfellet diskuteres. Skal trafikklasten settes på med 
maksimal størrelse i henhold til Eurokoden, og underforstått at utbredelsen av denne lasten 
er 500 meter i den sentrale delen av spennet. Et alternativ er å benytte trafikklasten definert 
i NA-rundskriv 07/2015 for lengder over 500 meter. Det er på det rene at disse to nevnte 
variantene i regelverket ikke er ment å representere en mest mulig hensiktsmessig 
lastsituasjon for beregning av forskyvning, som inngår i kontroll av vertikal klaring i seilløp. 

Konsekvensen av å velge den mest ugunstige trafikklasten er betydelige for veganlegget på 
begge sider av hovedspennet til hengebrua. Dermed er det naturlig å vurdere om en 
maksimal trafikklast av eurokodetypen skal gi vesentlige føringer for veganlegget på begge 
sider av hovedspennet. Det er samtidig ikke vanskelig å argumentere for at samtidigheten av 
hendelsene trafikklast iht. Eurokoden og behovet for maksimal seilingshøyde, er en meget 
sjelden hendelse – altså at sannsynligheten for at hendelsen opptrer samtidig er liten. 

Dette medfører at kravet til seilingshøyde ikke bør tolkes og settes så strengt at det 
medfører urimelige krav til veganlegget og veglinja utenfor hovedspennet. 

3.4.3 Lastvirkninger 
Lastvirkningene fra permanente laster stemmer godt overens mellom BrigadePlus og Sofistik. 
De kan også enkelt beregnes for hånd. 

Strekk i bærekabel: , ∙ , , ∙

∙ ,
235	

Moment fra oppskruing av avstivningsbærer er beregnet for hånd i kapittel 3.1.2 til 41 MNm. 

Støttemoment fra den egenvekt kan beregnes som , ∙
10,7	

Feltmoment fra den egenvekt kan beregnes som , ∙
5,4	

Man får da moment på 51,7 MNm ved hengestenger og 35,6 MNm mellom hengestenger. 

Lastvirkningene fra trafikk stemmer godt overens mellom Sofistik og BrigadePlus. I 
dimensjonering av kabelsystem og forankring vil resultatene fra BrigadePlus-modellen bli 
lagt til grunn. Lasten i toppen av tårnet kommer fra bærekablene, så disse tas også fra 
BrigadePlus modellen. I dimensjonering av avstivningsbæreren blir resultatene fra Sofistik 
benyttet for lastvirkninger fra permanente laster og trafikk, lastvirkninger fra temperatur fra 
BrigadePlus, og lastvirkninger fra vind fra Alvsat.  
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4 Aerodynamisk stabilitet 
Mulige instabilitetsmekanismer er: 

 Dynamisk instabilitet i vertikal (z) vind retning, galloping 
 Statisk instabilitet i torsjonsretningen, statisk divergens 
 Dynamisk instabilitet i torsjonsretning 
 Dynamisk instabilitet fra kombinert vertikal- og torsjonsretning, flutter 

N400 stiller krav til at kritisk vindhastighet:   

70, 600, 500 41,1	 /  

Krav: Vkr > 1,6  36,7  =  65,8 m/s  

Det vises til Vedlegg A: Seksjonsmodellforsøk i vindtunnel, Svend Ole Hansen Ap for statiske 
lastkoeffisienter og aerodynamiske deriverte.  

Beregningene nedenfor viser at stabilitetsgrensen er på godt over kravet på 65,8 m/s. 

4.1 Seksjonsmodellforsøk i vindtunnel 
Tre forskjellige frekvensforhold er undersøkt i vindtunnelen; TS1/VS1, TS1/VS2 og TS1/VS3. 
Frekvensene benyttet i seksjonsmodellforsøket var som følger: TS1=0,28 Hz, VS1=0,12 Hz, 
VS2=0,16 Hz og VS3=0,24 Hz. Resultatene korrigert for formlikhet er som følger: 

 Innfallsvinkel 
 0 grader -3 grader 3 grader 
TS1/VS1 Ingen flutter 91 m/s Ingen flutter 
TS1/VS2 89 m/s Ingen flutter 82 m/s 
TS1/VS3 Ingen flutter Ingen flutter Ingen flutter 

 

4.2 Galloping 
Galloping kan kun oppstå hvis CL’ er negativ. For avstivningsbæreren er den positiv, og 
instabilitetsfenomenet galloping kan derfor ikke opptre. 

4.3 Statisk divergens 
Statisk divergens kan beregnes med uttrykket under: 

2
2

2 ∙ 32,0 ∙ 0,265
2 ∙ 2,60 ∙ 10

1,25 ∙ 32,0 ∙ 1,182
97,6	 /  

4.4 Torsjonsstabilitet 
Instabilitetsfenomenet som omhandler vridning kan kun opptre dersom den aerodynamiske 
deriverte A2* er positiv. I kvasi-statisk teori er ikke den aerodynamiske deriverte A2* definert 
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og torsjonsstabilitet kan ikke opptre. De eksperimentelle vindtunnelundersøkelsene gir 
følgende A2*. 

 

En kan se at A2* alltid er negativ, torsjonsstabilitet kan dermed ikke opptre. 

4.5 Forenklet løsning med to svingeformer 
Dette er en forenklet beregningsmetode basert på bare to svingeformer. Løsningen gjør bruk 
av aerodynamisk deriverte fra vindtunnelforsøkene. 

Det vises til "Theory og Bridge Aerodynamics".  

Flutter er et dynamisk stabilitetsproblem hvor rz kobler seg med r. Det er mest sannsynlig at 
instabiliteten forekommer mellom laveste vertikale svingeform og laveste 
torsjonssvingeform. og  er da definert som henholdsvis  
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Ved å kun studere disse to svingeformene kan frekvens-respons funksjonen forenkles til 
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ae og ae er definert i og de aerodynamiske deriverte er gitt fra vindtunnelforsøkene. 

Instabiliteten forekommer når frekvens-respons funksjonen går mot uendelig, altså når 
utrykket under brøkstreken går mot null. Løsningen av dette kan finnes ved å sette 
determinanten til uttrykket under brøkstreken lik null: 

    0,Êdet V  
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Dette gjøres ved å splitte opp utrykket i en real- og imaginærdel. Når både real- og 
imaginærdelen av utrykket er lik null har man Vkr. 

   0ÊdetRe   og    0ÊdetIm   

Dette utrykket er løst med hensyn på Vkr og r = z(Vkr) = (Vkr) i regneprogrammet MatLab. 
Programmeringen er utført av professor Dr. Einar Strømmen, NTNU. 

Selbergs formel kan brukes til å få en tilnærmet løsning av den kritiske hastigheten for 
flutter instabilitet. Denne er definert som 

3

2

16.0
B

mm
BV zz

kr 


 


 




















  

Det er valgt å legge egensvingeperioder fra BrigadePlus til grunn for kontrollen.  

Følgende inngangsdata benyttes: 

mZ = 23 546 kg/m 

m = 2,60e6 kgm2/m 

B = 32,0 m 

Tre varianter er undersøkt, alle med tre forskjellige innfalsvinkler 0 grader, -3 grader og  
3 grader: 

Variant 1:  VS1 + TS1 
TVS2 = 8,40 s (0,119 Hz) 
TTS1 = 3,77 s (0,265 Hz) 
 

Variant 2:  VS2 + TS1 
TVS1 = 6,19 s (0,162 Hz) 
TTS1 = 3,77 s (0,265 Hz) 

 
Variant 3: VS3 + TS1 

TVS3 = 4,26 s (0,235 Hz) 
TTS1 = 3,77 s (0,265 Hz) 

 

 

 

 Innfallsvinkel 
 0 grader -3 grader 3 grader 
TS1/VS1 Ingen flutter 84,4 m/s Ingen flutter 
TS1/VS2 86,4 m/s Ingen flutter 82,1 m/s 
TS1/VS3 Ingen flutter Ingen flutter Ingen flutter 
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Figuren nedenfor viser forløpet for TS1/VS2 med 3 graders innfallsvinkel, som gir den 
laveste flutterhastigheten. 
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4.6 Multi-mode responsberegning 
Det er utført en ”Multi-mode Beregning av Vindindusert Dynamisk Respons” med et MatLab 
skript laget av professor Einar N. Strømmen ved NTNU. Som i en ordinær buffetinganalyse 
foregår responsberegningen i frekvensplanet, men i motsetning til en ordinær 
buffetinganalyse inkluderer denne multi-modeberegningen en komplett beskrivelse av de 
bevegelsesinduserte stivhets-, dempnings- og koblingsbidrag. For teorien bak beregningene 
vises det til "Theory of Bridge Aerodynamics". 

Beregningen baseres på egensvingevektorer fra Alvsat. De bevegelsinduserte kreftene 
baseres på aerodynamisk deriverte fra vindtunnelforsøkene. Det er valgt å benytte de 
aerodynamiske deriverte fra TS1/VS2 med 0 grader innfallsvinkel. 

Beregningen inkluderer alle 18 hovedsvingeformer: 

HS1 VS1 TS1 
HS2 VS2 TS2 
HS3 VS3 TS3 
HA1 VA1 TA1 
HA2 VA2 TA2 
HA3 VA3 TA3 

Beregningen konkluderer med at konstruksjonen blir instabil ved middelvindhastighet ca. 74 
m/s. Figuren på neste side viser hvordan forløpet de egenfrekvensene utvikler seg med 
økende vindhastighet. Man kan der se at det er først når TS1, VS1 og VS2 kobler seg at 
responsen øker drastisk. 

 



Julsundet, Forprosjekt  79 
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5 Viadukt 
Viaduktene er tenkt utført som spennarmerte betongkasser med tverrsnittshøyde på 4 m. 
Spenninndeling er satt til 45+55+55+55+45=255m på Julbøen og 40+50+40=130 m på 
Nautneset. Dette er valgt med bakgrunn i statisk optimal spenninndeling og også estetikk. 
Viaduktene forbindes med hengebrua med fuger ved tårn. Disse overfører ikke krefter og 
viaduktene regnes derfor separat fra hengebrua. Viaduktene har fastlager ved landkar.  

Søyler forbindes monolittisk til overbygningen i alle akser. Alle akser er direktefundamentert 
med såle på berg.  

 

 

Figur 5-1 Oppriss Julbøen 

 

Figur 5-2 Plan Julbøen 
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Figur 5-3 Oppriss Nautneset 

 

Figur 5-4 Plan Nautneset 
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Figur 5-5 Tverrsnitt 

5.1 Beregningsprogram 
Globale analyser av viaduktene er utført med CSiBridge. CSiBridge er bygd på 
analysemotoren SAP2000 og er levert av CSI Berkley, California, USA. Programmet benytter 
parametriske modeller for konstruksjon av brumodellen.  

Programmet har mulighet til å kjøre analyser basert på elementmetoden og bjelkeanalyser.  

Trafikklaster påføres ved hjelp av influenslinjer.  

5.2 Byggefaser 
Det er gjort en forenklet byggefaseinndeling i forprosjektet hvor det tas hensyn til kryp, 
svinn og relaksasjon. Det er modellert slik at hele tverrsnittet simuleres støpt i en støp per 
støpeetappe. I praksis vil man støpe ut trauet først og deretter bruplaten. Dette har ingen 
betydning for modellering i forprosjektet. 

 

Figur 5-6 Byggefaser (Skjermdump fra CSiBridge) 
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5.3 Statisk system 

 

Figur 5-7 Statisk system 

Som kontroll til analyseprogrammet benyttes det statiske systemet i Figur 5-7. Den er noe 
mer nøyaktig modellert i CSiBridge.  

Brua modelleres som en bjelkebru. Det er lagt inn 12 stykk 19-taus spennkabler i hver 
kasse.   

5.4 Lastvirkninger  

5.4.1 Egenvekt 

 

Figur 5-8 Momentdiagram egenvekt 
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5.4.2 Spennarmering 
 

 

Figur 5-9 Momentdiagram spennarmering 

5.4.3 Trafikklast LM1 
 

 

Figur 5-10 Momentdiagram trafikklast LM1 
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5.4.4 Vindlast 

 

Figur 5-11 Momentdiagram for vindlast i z-retning 

5.4.5 Temperaturlaster 
 

 

Figur 5-12 Temperaturlast envelope 

 

5.4.6 Trykkavlastning 
Overkant brudekke med membran og slitelag forutsettes å tilhøre eksponerigsklasse XD1 i 
henhold til NS-EN 1992-2 punkt NA.4.2(105). I henhold til NS-EN 1991-1-1 punkt NA.7.3.1 
skal hele tverrsnittet være i trykk i bruksgrensetilstand, kombinasjon tilnærmet permanent. 
Som figur 5-13 og 5-14 viser oppstår det et lite strekk i overkant bruplate over akse 3 og 4. 
Det anses imidlertid uproblematisk å tilfredsstille dette krevet ved detaljprosjektering.  
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Figur 5-13 Design/Rating trykkavlastning toppplate 

 

 

Figur 5-14 Design/Rating trykkavlastning bunnflens 
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5.5 Dimensjonering 
Det gjøres enkle overslagsberegninger for å verifisere tverrsnittet. Som utgangspunkt skal 
spennarmeringa kunne ta alle vertikale laster fra egenvekt samt 50% av trafikklast. 
Dimensjoneringen for ULS blir da ei påvisning av tilstrekkelig kapasitet for alle andre ytre 
laster.  

I henhold til dimensjoneringsverktøyet i CSiBridge får vi følgende kapasiteter og utnyttelse 
for brua for moment: 

 

Figur 5-15Utnyttelse tverrsnitt moment ULS 

Nødvendig lengdearmering blir da minimumsarmering både i felt og over støtte. Antatt 
tverrsnittshøyde og spennarmeringsmengde virker med dette fornuftig.  
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6 Tårn 

6.1 Geometri 

6.1.1 Tårnfundament 
Tårnene fundamenteres på berg. Det benyttes oppspente bergbolter for å sikre tilstrekkelig 
kapasitet i byggetilstand for frittstående tårn. 

Fundamentene er beregnet med en høyde lik 7,5 meter. Fundamentenes bredder er 24 m i 
lengderetning bru og 14 m i tverretning. 

6.1.2 Tårn 
Tårnets totale høyde fra UK fundament er 253 meter. 

Figur 6-1: Oppriss og snitt tårn 

Tårnbeina er utformet som hule betongkassetverrsnitt. Veggene i bruas tverretning har en 

konstant tykkelse lik 1000 mm. Veggtykkelsene i bruas lengderetning varierer oppover 
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tårnhøyden. Fra fundamentnivå til planumsrigel er tykkelsen lik 1250 mm. Fra planumsrigel 
til første midtrigel er tykkelsen 1100 mm. Derfra er veggtykkelsen konstant lik 1000 mm 
helt til tårntopp.    

I overkant av fundamentet er tårnbeinas størrelse 13 761 mm x 8 427 mm i henholdsvis 
lengde- og tverretning bru. Størrelsen på tverrsnittet varierer over tårnhøyden. Ved tårnsadel 
(kote +240.784) er tverrsnittet 6 500 x 6 000 mm. 

Figur 6-2: Snitt tårnbein 

6.1.3 Rigler 
Tårnbeina er forbundet med 4 rigler; planumsrigel, to midtrigler og topprigel. Hjørner på 
riglene er avrundet med radius r = 1,5 m. I samråd med arkitekt er riglenes sideflater lagt 1 
meter innenfor tårnbeinas sideflater.  

Figur 6-3: Snitt rigler 

Overkant av riglene er utformet med takfall med sikte på god vannavrenning. 
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6.2 Laster og lastkombinasjoner 

6.2.1 Dimensjonerende situasjoner 
I forprosjektet er følgende dimensjonerende situasjoner kontrollert for å bestemme 
nødvendige tverrsnittsstørrelser: 

1. Kontroll av betong- og armeringsspenninger for frittstående tårn med laster fra 
egenvekt og vind. Tårnet står som utkrager uten avstivning fra bærekabler. 
Kontrollen er begrenset til vindretning parallelt bruas lengdeakse, hvilket normalt er 
dimensjonerende vindretning for denne tilstanden. 

2. Kontroll av rigler med horisontalkrefter fra egenvekt, vind og trafikk i ferdigtilstand 
fra BrigadePlus-modell 

3. Kontroll av betongspenninger i snitt under tårnsadel og ved tårnfot for maksimal 
vertikal last i ferdigtilstand fra BrigadePlus-modell. 

Det er ikke gjennomført analyser av midlertidige faser under bygging av tårnet. 

6.2.2 Laster 
Egenvekt: 
Egenvekt av frittstående tårn bestemmes automatisk i NovaFrame basert på tverrsnittsdata. 
Tyngdetetthet av armert betong settes til 25 kN/m3.  I tillegg benyttes følgende egenvekter: 

 Vekt av sadel:    Anslått til 500 kN pr. tårnbein 
 Vekt av forskaling i tårntopp:  Anslått til 500 kN totalt 
 Vekt av forskaling av topprigel: Anslått til 500 kN totalt 

Vindlast: 
Vindklima er beskrevet i punkt 2.3. For frittstående tårn benyttes 10-års returperiode, 
hvilket gir c = 0,9. Dette gir en middelvindhastighet på: 
V = 24,2 m/s.   
Denne vindhastigheten benyttes både for statisk vind og dynamisk vind. I beregninger av 
frittstående tårn er det kun gjort vurdering av vind i bruas lengderetning. 

Laster i tårntopp i ferdigtilstand: 
Laster i ferdigtilstand er beregnet i BrigadePlus og påføres NovaFrame-modellen som 
punktlaster i tårntopp. 

6.2.3 Lastkombinasjoner 
For frittstående tårn er det gunstig med lastfaktor 1,35 på egenvekt da dette gir større trykk 
i tårnet. I analyse for frittstående tårn benyttes derfor følgende kombinasjon i ULS: 

1,0 x Ev +  1,6 x Vind  
I ferdigtilstand er lastkombinering inkludert i verdier fra BrigadePlus.  
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Tabellen under viser krefter i tårntopp fra BrigadePlus modellen. 

Tårntopp 
[MN] 

Egenvekt  
kap 3.1.4 

Trafikk 
Kap 3.1.5 

Temperatur 
Kap 3.1.6 

Vind 
Kap 3.1.7 ULS* 

Fz 252.9 40.0 ~0 20.4 386
Fy ±10.5 3.0/-0.8 ~0 3.4 / 2.2 28 

*ULS med trafikk som dominerende last

Tabellen under viser krefter i tårnfot fra BrigadePlus modellen, der det tas hensyn til 
egenvekt av tårn og moment om lengderetning bru fra vind. 

Tårntopp 
[MN] 

Egenvekt  
kap 3.1.4 

Trafikk 
Kap 3.1.5 

Temperatur 
Kap 3.1.6 

Vind 
Kap 3.1.7 ULS* 

Fz 495.0 40.0 ~0 98.0 789
*ULS med vind som dominerende last

6.3 Analysemodell 

6.3.1 Beskrivelse av modell 
Statiske analyser er utført ved hjelp av rammemodell i NovaFrame. Kapasitetskontroll av 
tverrsnittene er utført ved hjelp av NovaDesign. 

Det benyttes 2-noders bjelkeelementer. Det er anslått fundamenttykkelse på 7,5 meter. 
Modellen er fast innspent i overkant fundament. Figur 6-4 viser henholdsvis 
nodenummer, elementnummer og visualisering av tårn i NovaFrame. 
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Figur 6-4: Node- og elementnummer i NovaFrame 

Bredde av tårnbein i lengde- og tverretning for hvert enkelt element er vist i Figur 

6-5. Avstand fra senterlinje tårn til senter tårnbein er også vist for alle elementer. 
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Figur 6-5: Beskrivelse av beregningsmodell i NoveFrame 
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6.3.2 Aksesystem 
I NovaFrame-modellen benyttes følgende: 

x-akse er i bruas tverretning 
y-akse er i bruas lengderetning 
z-akse er vertikalt, positivt oppover 

6.3.3 Benevning av snittkrefter 
I NovaFrame benyttes følgende benevning av snittkrefter 

Tårn: 

PL: Skjærkraft i lengderetning bru 
PM: Aksialkraft (negativ som trykk) 
PN: Skjærkraft i tverretning bru 
ML: Moment om y-akse (moment i tverretning bru)  
MM: Moment om z-akse (torsjonsmoment) 
MN: Moment om x-akse (moment i lengderetning bru) 

Rigler: 

PL: Skjærkraft i lengderetning bru 
PN: Skjærkraft i vertikalretning 
PM: Aksialkraft (negativ som trykk) 
ML: Moment om y-akse (moment i tverretning bru) 
MM: Moment om x-akse (torsjonsmoment) 
MN: Moment om z-akse (moment i lengderetning bru) 

6.3.4 Vindarealer 
Vindarealer settes inn i NovaFrame som cd x b i lokal L- og N-retning. Dette tilsvarer 
henholdsvis lengderetning og tverretning bru. Det er tatt hensyn til avrunding av hjørner i 
henhold til NS-EN 1991-1-4 punkt 7.6 og endeeffektfaktor i henhold til 7.13.  

Ekstra areal på grunn av tårnkran og tårnheis er ivaretatt med å øke Aref (cd x b) med 2,0 for 
hvert tårnbein for vind i bruas lengderetning. For å ta hensyn til ekstra areal fra tårnkrantopp 
og forskaling økes øke Aref med 10,0 for øverste element.  
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6.4 Masser 
Følgende masser er benyttet i analysen: 
 
Egenvekt:   25 kN/m3  
Sadel:    50 tonn/tårnbein (påføres i node 146/246) 
Klatreforskaling:  50 tonn (25 tonn pr tårnbein, påføres i node 146/246) 
Forskaling topprigel:  50 tonn (25 tonn pr tårnbein, påføres i node 146/246) 

6.5 Stivheter 
Generelt 
NovaFrame utfører andreordens analyse med total stivhet: 

K = Elastisk stivhet + Geometrisk stivhet = KELASTISK + KGEOMETRISK  

Elastisk stivhet 
Effekten av opprissing implementeres i analysene ved å bruke en redusert elastisitetsmodul. 
I rammeanalysen er det i forprosjektet benyttet samme E-modul på alle tårnelementer for 
alle lastsituasjoner. Vurdering av E-modul er gjort i henhold til beregninger utført for 
Hardangerbrua. 

E-modul settes lik 12 000 MPa. 

Geometrisk stivhet 
I NovaFrame implementeres geometrisk stivhet ved angivelse av aksialkrefter i elementene. 
Andreordens forskyvinger inkluderes dermed ved at det på forhånd angis et aksialkraftnivå i 
konstruksjonen. I modellen er aksialkraft for permanente laster medberegnet i analysen. 

6.5.1 Formfeil  
Formfeilen er ikke inkludert i analyser i forprosjektet. 

6.5.2 Mekanisk demping 
Følgende kan antas for mekanisk demping av betongkonstruksjoner: 

1. For en urisset betongkonstruksjon kan demping settes til 0,008. 
2. For en konstruksjon med moderat opprissing kan mekanisk demping settes til 0,016. 

Analyser er foreløpig kun kjørt med med full stivhet (mekanisk demping lik 0,008). 
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6.6 Armering 
I tverrsnittskontrollen er det benyttet armeringsmengder som vist på Figur 6-6 og Figur 
6-7. På grunn av usikkerhet rundt turbulensintensiteter og dermed lastvirkning fra vind i 
byggetilstand er det ikke gjort noen optimalisering av armeringsmengdene. 

For element 101-118 gjelder følgende: 

 3 lag ø32 c200 i hver av langsidene
 3 lag 2ø32 c200 i hver av kortsidene

Figur 6-6: Armering element 101–118 

For element 119-146 gjelder følgende: 

 2 lag ø32 c200 i hver av langsidene
 2 lag 2ø32 c200 i hver av kortsidene

Figur 6-7: Armering element 119-146 
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6.7 Resultater 

6.7.1 Frittstående tårn, vind lengderetning  
Analyser er gjennomført i NovaFrame med laster og lasatkombinasjoner som beskrevet i 6.2. 
I henhold til punkt 2.3 benyttes vindspekter med turbulensintensiteter fra Julbøen i denne 
fasen: 

Vind på langs på Julbøen er:  Iu = 0,20, Iv = 0,16, Iw = 0,10 

Figur 6-8 viser aksialkraft- og momentdiagram i bruddgrensetilstand (ULS) for 
frittstående tårn. 

Figur 6-8: Aksialkrefter og moment i bruas lengderetning for frittstående tårn i ULS 

Tverrsnittsanalyse er gjennomført i NovaDesign. Figur 6-9 viser betong- og 
armeringsspenninger for de 10 nederste elementene i tårnbeina, mens Figur 6-10 viser 
største betong- og armeringsspenninger for frittstående tårn i ULS der element 119 som er 
mellom planumsrigel og første midtrigel, der armeringen trappes ned fra tre til to lag 
armering.  
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Figur 6-9: Betong- og armeringsspenninger i de 10 nederste elementene 

Figur 6-10: Maksimalverdier for betong- og armeringsspenninger 

Som figurene viser er det moderate spenninger i alle snitt oppover tårnet, med utnyttelser på 

henholdsvis 65% og 54% for betong- og armeringsspenninger. På grunn av usikkerhet rundt 



Julsundet, Forprosjekt  99 
 

turbulensintensitetene er det bevisst valgt å ligge på forholdsvis lave spenninger for 
frittstående tårn. 

6.7.2 Tverrsnitt i tårntopp 
Nødvendig betongsnitt i tårntopp bestemmes av vertikal kraft fra bærekabel i tårntopp 
(ferdigtilstand). 

Tverrsnitt i tårntopp: 

b = 6000 mm, h = 6500 mm,  t = 1000 mm, A = 21,0 m2 

Betongspenninger beregnes dermed til: 

N =  351 MN 

σ = N/A = 386 MN/21,0 m2 = 18,4 MPa 

Betongspenninger i tårntopp anses som akseptable. Det antatte tårntverrsnitt i topp virker 
derfor å være fornuftig. 

6.7.3 Tverrsnitt i tårnbunn 
Nødvendig betongsnitt i tårntopp bestemmes av vertikal kraft fra bærekabel i tårntopp 
(ferdigtilstand). 

Tverrsnitt i tårntopp: 

b = 13761 mm, h = 8427 mm,  t = 1250 mm, A = 49,2 m2 

Betongspenninger beregnes dermed til: 

N =  789 MN 

σ = N/A = 789 MN/49,2 m2 = 16,0 MPa 

Betongspenninger i tårntopp anses som akseptable. Det antatte tårntverrsnitt i bunn virker 
derfor å være fornuftig. 
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7 Bærekabelforankringer 
Oppsummering av lastvirkninger i mest belastede kabelplan er vist nedenfor. 

Lastvirkninger i bærekabel i S-punkt [MN] 
 Egenvekt  

kap 3.1.4 
Trafikk 
Kap 3.1.5 

Temperatur 
Kap 3.1.6 

Vind 
Kap 3.1.7 

ULS* 

S-punkt V 251.8 39.0 0 20.5 373.5

S-punkt Ø 278,0 42.9 0 21.9 411.6

*ULS med trafikk som dominerende last 

Bærekablene bøyes av 6,2 grader over spredesadelene i øst og 17,4 grader over 
spredesadlene i vest. Dette gir følgende avbøyningskrefter i spredesadelen: 

FRØ = S1Ø x 2 x sin(3,1) = 36,36 MN 
FRV = S1V x 2 x sin(8,7) = 112,14 MN 

 

Kraften videre ned til K-punktet er den 
samme som i S-punktet. 

 

 

Spredesadelfundamentene har en dimensjon i toppen på 3x3 m, noe som gir en 
trykkspenning på 12 MPa. I bunnen har de dimensjon på 6x6 m, som gir en trykkspenning 
mot berg på 3 MPa.  

S1 

S1 
FR 

S-punkt 

K-punkt 
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7.1 Forankring Julbøen 
Forankringen på Julbøen, spredekammer over terreng bygges etter at bærekablene er 
montert. Se arkitektskisser i vedlegg C. 

Forklaring på nummer på skisse: 
1: Utdragskloss 
2: Tyngdekloss 
*   Bruddlinje 

Regner med vekt av utdragskloss og tyngdekloss som vist over. Lengden av utdragskloss 
regnes lik lengden av spennkabler i fjell: 40 meter.  

40  

I denne beregningen er det valgt en bruddlinje ”*” som er parallell med utdragsklossen. 
Denne antagelse representerer verst tenkelige bruddform. Beregningen er også til sikker side 
ved at overliggende trekantformet tyngdekloss, "2", regnes til et lavere nivå enn faktisk 
utførelse. Det vil være et større volum enn det vi foreløpig beregner.  Vi velger likevel å 
regne dette konservativt da det per dags dato ikke er gjennomført bergkonturborringer i 
området. 

Fjellets tyngdetetthet regnes som 26 kN/m3. Deler av den ligger neddykket. Det regnes her 
at hele utdragsklossen ligger neddykket. 

Utdragskloss og tyngdekloss bidrar til stabilitet ved et gravitasjonsledd og et friksjonsledd. I 
tråd med N400 pkt. 13.2.6 regnes det med friksjonskoeffisient  = 1,0.   
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Volum til side for spredekammer, og mulig bidrag fra vekten av selve spredekammeret, er 
ikke medtatt i beregningene. Dette er til sikker side. 

Vekt av utdragskloss:  
Utdragsklossens dybde for ett kabelplan: ,

25,6  (dybde = ut av 

papirplanet). 

Volum utdragskloss: 
40 ∗ 19,6,∗ 25,6 20070  

∗ 26 321  

Vekt av tyngdekloss:  
0,5 ∗ 30,9 ∗ 25,275 ∗ 25,6 9996,76  

∗ 26 260  

i) Stabiliserende virkning fra utdragskloss: 

 

Gravitasjonskomponent: 321 ∗ sin 39,2 185  

Friksjonskomponent: 321 ∗ cos 39,2 ∗ 1,0 262   

Summert: 447  

ii) Stabiliserende virkning fra tyngdekloss, betraktning "a": 

Regner at tyngdeklossen følger med i bevegelsen. Stabiliserende kraft regnes da etter 
samme prinsipp som for utdragsklossen med gravitasjonsbidrag og friksjonsbidrag. 

 

S0 

FG FS 

S0 FGT 

FS 
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Gravitasjonskomponent: ∗ sin 39,2 260 ∗ sin 39,2 164  

Friksjonskomponent: ∗ cos 39,2 260 ∗ cos 39,2 201  

Summert: 366  

iii) Stabiliserende virkning fra tyngdekloss, betraktning "b": 

Regner at tyngdeklossen ikke følger med i bevegelsen. Stabiliserende kraft fås da ved at 
friksjonsbidraget medregnes to ganger. 

 

2 ∗ 2 ∗ 201	 402	  

iv) Samlet stabiliserende kraft, betraktning "a": 
447 366 813  

v) Samlet stabiliserende kraft, betraktning "b": 

447 402	 849	  

v) Kontroll etter N400 pkt. 13.2.6  

Verste tilfelle er betraktning "a": 813	   

1.4		 . 13.2.6	 	 400  

813	
1,4

581	 412	  

 

Utnyttelsesgrad: 	

	
∗ 100% 71	% 

; Konservativ betraktningsmodell viser at forankringskapasiteten er tilstrekkelig 

S0 
FGT 

FS 

FS 
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7.2 Forankring Nautneset 

 

Beregningen utføres på samme måte som på Julbøen. Lengden av utdragskloss er her 35 m. 
Det er ikke muligheter for vanntrykk på forankringen på Nautneset, da forankringskammeret 
kan dreneres ut i underliggende vegtunell. 

Volum utdragskloss: 

35 ∗ 19,6 ∗ 25,6 17562	  

∗ 26 457	  

Vekt av tyngdekloss:  

0,5 ∗ 27,0 ∗ 22,0 ∗ 25,6 7603  

∗ 26 198	  

 
i) Stabiliserende virkning fra utdragskloss: 

Gravitasjonskomponent: 457 ∗ sin 39,2 264	  

Friksjonskomponent: 321 ∗ cos 39,2 ∗ 1,0 373	   

Summert: 637	  
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ii) Stabiliserende virkning fra tyngdekloss, betraktning "a": 

Regner at tyngdeklossen følger med i bevegelsen. Stabiliserende kraft regnes da etter 
samme prinsipp som for utdragsklossen med gravitasjonsbidrag og friksjonsbidrag. 

Gravitasjonskomponent: ∗ sin 39,2 198	 ∗ sin 39,2 114	  

Friksjonskomponent: ∗ cos 39,2 198	 ∗ cos 39,2 161	  

Summert: 275	  

 

iii) Stabiliserende virkning fra tyngdekloss, betraktning "b": 

Regner at tyngdeklossen ikke følger med i bevegelsen. Stabiliserende kraft fås da ved at 
friksjonsbidraget medregnes to ganger. 

2 ∗ 2 ∗ 161	 322  

iv) Samlet stabiliserende kraft, betraktning "a": 
637	 275	 912	  

v) Samlet stabiliserende kraft, betraktning "b": 

637	 322	 959	  

v) Kontroll etter N400 pkt. 13.2.6  

Verste tilfelle er betraktning "a": 912	   

1.4		 . 13.2.6	 	 400  

912	
1,4

651	 374	  

Utnyttelsesgrad: ∗ 100% 57,2% 

; Konservativ betraktningsmodell viser at forankringskapasiteten er tilstrekkelig 
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8 Kabelsystem og sadler 

8.1 Bærekabler 
Oppsummering av lastvirkninger i mest belastede kabelplan er vist nedenfor. 

 Egenvekt  
kap 3.1.4 

Trafikk 
Kap 3.1.5 

Vind 
Kap 3.1.7 

ULS* 

H: Horisontalkraft 235.5 38.2 21.0 353.4 
S1: Kabelstrekk i S-punkt, V 251.8 39.0 20.5 373.5 
S1: Kabelstrekk i S-punkt, Ø 278.0 42.9 21.9 411.6 
S2: Kabelstrekk i T-punkt, side 
mot bakstag V 

255.5 39.0 20.5 378.0 

S2: Kabelstrekk i T-punkt, side 
mot bakstag Ø 

284.0 42.9 21.9 418.8 

S3: Kabelstrekk i T-punkt, side 
mot hovedspenn 

253.3 41.9 22.8 381.3 

*ULS med trafikk som dominerende last 

Største strekk-kraft oppstår ved T-punket og er på 381 MN i hovedspenn, 419 MN i 
sidespenn øst. 

Materiale:  fb = 1770 N/mm2 

Bærekabelen dimensjoneres etter N400 pkt. 13.3.3: 
m = 1,2 

Nødvendig bruddkraft: 
Sb = S  1,5   m= 381  1,5  1,2 = 685 MN i hovedspenn og i sidespenn vest  
Sb = S  1,5   m= 392  1,5  1,2 = 742 MN i sidespenn øst 

Hver bærekabel deles opp i 37 bunter med 512 tråder i hver: 
n =  37  512 = 18 944 tråder pr. bærekabel 
fb = 1770 N/mm2 

Nødvendig areal pr. tråd: 
a = (685  106) / [ 18944  1770 ] = 20,429 mm2 

Nødvendig tråddiameter: 
d = [ 4  20,429 /  ]0,5 = 5,10 mm 

; Hver bærekabel utføres med 18 944 stk. tråder á diameter 5,10 mm.   

; Hver bærekabel utføres med 37 delkabler á 512 tråder. 
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I sidespenn øst legges det 4 ekstra delkabler á 512 tråder. Dette gir totalt 20 992 tråder á 
diameter 5,10 mm.   

Effektivt areal pr. bærekabel i hovedspenn og sidespenn vest:  
AS = 18944    [ 5,10 / 2 ]2  = 386 991 mm2  

Effektivt bæreareal pr. bærekabel i sidespenn øst:  

AS = 20992    [ 5,10 / 2 ]2  = 428 828 mm2 

Dimensjonene er noe større enn det som er benyttet i beregningene for øvrig. I de øvrige 
beregningene er bærekablene 0,375 m2 og 0,400 m2. Dette regnes å ha liten betydning da 
man i det etterfølgende kapittelet kan se at massen til bærekablene er den samme som 
benyttet i kapittel 2.2.2. 
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8.2 Vekt av bærekabel inkl. beskyttelse 
Bærende del: 
A = 0,387 m2 

m = 0,87 x 7850 = 3038 kg/m 

Sink: 
Regner 350 g/m2 

Bærekabelen bygges opp av 18944 tråder a 5,10 mm. 
m =   5,10  350  18944 x 10-6 = 106,2 kg/m 

Vikletråd: 
Regner fyllgrad = 0,79 
Regner diameter vikletråd = 3,5 mm 
Diameter av én bærekabel uten vikletråd: D = [ 4  0,387 /   0,79 ] 0,5  =  790 mm 
Diameter av én bærekabel inkl. vikletråd: D = 0,790 + 2  0,0035  =  797 mm 
m = 0,25    [ 0,7972  -  0,7902 ]  7850 = 68,5 kg/m 

Bærende del  3 038,0 kg/m 
Sink  106,2 kg/m 
Vikletråd  68,5 kg/m 
Sum pr. bærekabel  3 213 kg/m 
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8.3 Hengestenger 
Tabellen nedenfor gir en oppsummering av krefter i hengestengene. 

 Egenvekt  
kap 3.1.4 

Trafikk 
Kap 3.1.5 

Vind 
Kap 3.1.7 

Temp 
Kap 3.1.6 

ULS* 

Hengestang #1 2650 800 359 206 4828
Hengestang #8 2305 1100 642 1 4727
Hengestang #30 2305 1176 659 1 4814

Brudd/utskifting av hengestang er beregnet i kapittel 3.1.5, der hengestangskraften i HS 29 
øker til 6343 kN. 

Nødvendig bruddkraft blir da: 

Sb = S  1,5   m= 6343  1,5  1,2 = 11 417 kN 

Dette tilsvarer et areal på: 

11 417 kN/1570 MPa= 7272 mm2 

Det er i de øvrige beregningene regnet med et areal på 7074 mm2, men også her er massen 
beregnet ut i fra en større dimensjon (7710 mm2). Beregningene av utskifting/brudd er 
konservativ, og som man kan se er det rikelig med kapasitet i ordinær bruddgrensetilstand. 

8.4 Hengestangsfester 
Hengestangsfestene dimensjoneres i brudd- og bruksgrensetilstand der  

, 6343	kN 

, 3850	kN 

Hengestangsfestene dimensjoneres som bolteleddforbindelser etter NS-EN 1993-1-8, punkt 
3.13.  

Med kabelhode av gaffeltypen antas tykkelsen på øvre og nedre hengestangsfester lik 
200	mm, og 202	mm.  
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Figur 8-1: NS-EN 1993-1-8 Tabell 3.9 - utforming av bolteleddforbindelse 

Da fås:  

6343	kN ∙ 1,1
2 ∙ 200	mm ∙ 275	MPa

2 ∙ 202	mm
3

198	mm 

6343	kN ∙ 1,1
2 ∙ 200	mm ∙ 275	MPa

202	mm
3

131	mm 

Velger 200	mm	og 135	mm 

8.5 Dimensjonering av bolt 
Følgende kriterier tilfredsstilles (NS-EN 1993-1-8, Tabell 3.10):  

1. Boltens avskjæringskapasitet 
, ,  

2. Kapasitet for hullkanttrykk mellom platen og bolten 
, ,  

3. Hullkanttrykk ved utskifting av bolt 
, , , ,  

4. Boltens momentkapasitet 
 

5. Boltens momentkapasitet ved utskifting av bolt 

, ,  
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6. Kombinert avskjærings- og momentkapasitet for bolten 

1 

7. Forutsetter mulighet for utbytting av bolt etter NS-EN 1993-1-8, punkt 3.13.2 (3): 
, ,  

Fra regelverket: 

1,1  (NS-EN 1993-2 6.1) 

275  for 200	mm (NS-EN 10022-3 Tabell 5) 

Bolten antas i et materiale (tilsvarerende 1.4462) som gir 400	MPa og 600	MPa 

Antar 

202	mm diameter til hull i innfesting 

197	mm boltdiameteren 

Det antas videre at det kun er én kraft, , som virker på innfestingen slik at , ,

 

Då fås: 

Tabell 8-1: Dimensjonerende krefter og tilhørende kapasitet 

Kriterium, i Dimensjonerende Kapasitet Konklusjon 
1 6	343	kN , 17 557 kN Ok 
2 6	343	kN , 14 775 kN Ok 
3 , , , 3 850 kN , , 5 910 kN Ok 
4 324	kNm 409 kNm Ok 
5 , 181	kNm , 240 kNm Ok 
6 0,75 Ok 

7 , 403	MPa , 688 MPa Ok 
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8.6 Nedre hengestangsfeste 
Utformingen av nedre hengestangsfester er i henhold til beregningene over. 

 

Figur 8-2: Nedre hengestangsfeste 

Masse per stykk: 

0.200	m ∙ 1.854 2 ∙ 0.008 0.032 	m ∙ 7850	kg/m 2	835	kg 

8.7 Øvre hengestangsfeste 
Øvre hengestangsfester er skalert fra tidligere prosjekter. 

 

Øvre hengestangsfester har et volum på 0,707	m 0,466	m ∙ 1,600	m 2 ∙ 0,292	m ∙ 0,160	m

0,292	m  tilsvarende 2	300	kg. 
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8.8 Sadler 
Det er ikke utført detaljerte beregninger av sadler i forprosjektet. De er tegnet opp i prinsipp 
på tegning K600 og K650. 

Sadlene er tenkt utført i maskinert støpestål. Det er ingen glidesjikt under sadlene. Vandring 
av sadlene utføres ved at tårnene blir trukket bakover før spinning/trekking av kablene. Mot 
sidespenn øst legges det til rette for å forankre de fire ekstra delkablene i tårnsadlene. 

Bærekablene må splittes opp i bunter over tårnsadlene. Tårntoppen må derfor avfuktes med 
et avfuktingsanlegg. 

I spredekammeret føres bærekabelen over en spredesadel. Spredesadelen skal brekke 
bærekabelen ned i en brattere vinkel mot berget og spre buntene ut i en vifteform. Buntene 
går over kabelskoene i forankringsklossen. Spredesadlene utføres i maskinert støpestål og 
står oppå et fundament i betong som fører avbrekkingskraften ned i berg. 
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9 Avstivningsbærer 

9.1 Metode 
Forutsetninger for beregning av spenninger og påvisning av tverrsnittskapasitet gjøres i 
overensstemmelse med NS-EN 1993.  

Den resulterende spenning består av to bidrag; ett fra globale lastvirkning og ett fra lokale 
lastvirkninger. Bidrag fra lokale lastvirkninger inngår ikke i forprosjektet, men som de 
etterfølgende beregningene vil vise, vurderes det at det er tilstrekkelig kapasitet til å oppta 
de lokale lastvirkninger. Påvisning av skjærkapasitet er heller ikke utført i forprosjektet. Iht. 
NS-EN 1993-1-1 punkt 6.2.10 trengs det ikke å tas hensyn til skjærkraften hvis VEd er 
mindre enn 50 % av skjærkapasiteten Vpl.Rd, noe det antas at den er. 

Standarden NS-EN 1993-1-5 angir to metoder for beregning av resulterende normal 
spenninger «effektivt tverrsnitt og reduserte spenninger». Spenningsberegninger i dette 
kapitelet er basert på metode for effektivt tverrsnitt.  

Av tabellen under fremgår effektive tverrsnittskonstanter, verdier er baser på jevnt fordelt 
spenningsfordeling over tverrsnittet, noe som er en konservativ antagelse.   

Tabell 9-1: Effektive tverrsnittsegenskaper avstivningsbærer, for jevnt fordelt spenningsfordeling  

       

Tverrsnittskapasiteten påvises etter formelen nedenfor, bidraget fra normalkraften er veldig 
lite og er derfor neglisjert. Spenningsberegningene er beregnet iht. Formel 9-2. 

∙
, ∙ ,

∙ ,

, ∙ ,
∙ ,

1   

Formel 9-1: Interaksjonsformel for påvisning tverrsnitt Ref. NS-EN 1993-1-5 formell 4.15  

, ∙ ,

,

, ∙ ,

,
   

Formel 9-2: Effektiv normal spenning avstivningsbærer. 

9.1.1 Shearlag ytre stålplate og stiver  
Avstand mellom momentnullpunkt er for trafikklast, som gir den største lastvirkningen, er 
på Le = 300 m. b0 er halve avstanden mellom hengestengene for topplata lik14 m, og halve 
lengden av bunnplata lik 11 m.  I henhold til NS-EN 1993-1-5 tabell 3.1 får en da en 
reduksjonsfaktor på β = β1 = 0,98 for topplata og β = β1 =0,99 for bunnplata. Dette er 
neglisjerbart. 
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9.2 Spenningsberegninger  
Der utvelges to bruseksjoner langs brua, et 140 m fra tårn hvor trafikklasten er dominerende 
og et 400 m fra tårn hvor vind er dominerende. I en detaljprosjektering er det naturlig å 
også ta med opplegg av avstivningsbæreren, men en økning i platetykkelser her har ingen 
innvirkning på konstruksjonen for øvrig, og dimensjoneres ikke i forprosjektet. 

I de to bruseksjoner utvelges spenningspunkter, hvori spenninger beregnes av Figur 9-1 
fremgår plassering av spenningspunkter. For de to bruseksjoner beregnes en spenning 
ved hengestang og i felt snitt E-E og M-M .   

Bruseksjon 140 m fra tårn  
Trafikk dominerende 

Bruseksjon 400 m fra tårn  
Vind dominerende 

Figur 9-1: Lokalisering av spenningspunkter 

Figur 9-2: Lokalisering av snitt. 
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9.2.1 Snittkrefter for spenningsberegning i avstivningsbærer 
Snittkrefter som danner grunnlag for spenningsberegningene fremgår i Tabell 9-2 - 
Tabell 9-3. Positivt moment er definert ved strekk i topplate.     

Tabell 9-2: Momenter om svak akse My [kNm] 

Lokalisering 

Egenvekt 

kap 3.1.4 

Trafikk 

Kap 3.3.3 / 3.1.5 

Temperatur 

Kap 3.1.6 

Vind 

Kap 3.2.7 

Bruseksjon 140 m fra tårn 

Hengestang -10415 -91613 -30790 -37 670

Felt 5185 35430 30330 36 260

Bruseksjon L/4 (406 m) fra tårn 

Hengestang -10415 -88825 -30790 -29000

Felt 5185 35430 30330 32000

Bruseksjon L/2 (812,5 m) fra tårn 

Hengestang -10415 -79970 -30790 -30800

Felt 5185 35430 30330 24000

Tabell 9-3: Momenter om sterk akse Mz [kNm] 

Lokalisering 

Egenvekt 

kap 3.1.4 

Trafikk 

Kap 3.3.3  

Temperatur 

Kap 3.1.6 

Vind 

Kap 3.2.7 

140 m 0 0 0 384 000 

L/4 0 0 0 406 300

L/2 0 0 0 350 000
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9.2.2 Spenningsberegninger bruseksjon 140 m fra tårn, trafikk dominerende 
Spenninger og utnyttelsesgrad for de innlagte spenningspunkter fremgår av Tabell 9-4. Av 
Tabell 9-5 - Tabell 9-8 fremgår mere detaljerte beregninger for verdiene angitt i Tabell 9-4. 
Med trafikk som dominerende last, er vindlast multiplisert med en samtidighetsfaktor på 
0,8.   

Tabell 9-4: Oppsummering utnyttelsesgrad og spenningsberegninger bruseksjon 140 m, 
utnyttelsesgrad beregnet iht. NS-EN 1993-1-5 formel 4.15   

 

Tabell 9-5: Utnyttelsesgrad, spenningsberegning bruseksjon 140 m spunningspunkt 1, snitt E-E  

 

Tabell 9-6: Utnyttelsesgrad, spenningsberegning bruseksjon 140 m spunningspunkt 1, snitt M-M  
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Tabell 9-7: Utnyttelsesgrad, spenningsberegning bruseksjon 140 m spunningspunkt 2, snitt E-E 

 

Tabell 9-8: Utnyttelsesgrad, spenningsberegning bruseksjon 140 m spunningspunkt 2, snitt M-M 

 

9.2.3 Spenningsberegninger bruseksjon 406 m fra tårn, vind dominerende 
Spenninger og utnyttelsesgrad for de innlagte spenningspunkter fremgår av Tabell 9-9. Av 
Tabell 9-10 - Tabell 9-15 fremgår mere detaljerte beregninger for verdiene angitt i Tabell 
9-9. 

Tabell 9-9: Oppsummering utnyttelsesgrad og spenningsberegninger bruseksjon 406 m, 
utnyttelsesgrad beregnet iht. NS-EN 1993-1-5 formel 4.15   
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Tabell 9-10: Utnyttelsesgrad, spenningsberegning bruseksjon 406 m spunningspunkt 1, snitt E-E  

 

Tabell 9-11: Utnyttelsesgrad, spenningsberegning bruseksjon 406 m spunningspunkt 1, snitt M-M  

 

Tabell 9-12: Utnyttelsesgrad, spenningsberegning bruseksjon 406 m spunningspunkt 2, snitt E-E 

 

Tabell 9-13: Utnyttelsesgrad, spenningsberegning bruseksjon 406 m spunningspunkt 2, snitt M-M 
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Tabell 9-14: Utnyttelsesgrad, spenningsberegning bruseksjon 406 m spunningspunkt 3, snitt E-E 

 

Tabell 9-15: Utnyttelsesgrad, spenningsberegning bruseksjon 406 m spunningspunkt 3, snitt M-M 

 

 

 



Vedlegg A:  Seksjonsmodellforsøk i vindtunnel, Svend Ole 
Hansen ApS 

  



Svend Ole Hansen ApS  
 SCT. JØRGENS ALLÉ 5C  ·  DK-1615 KØBENHAVN V  ·  DENMARK  

 TEL: (+45) 33 25 38 38  ·  WWW.SOHANSEN.DK 
 

WIND  

ENGINEERING 

FLUID  

DYNAMICS 

 
 

ApS Reg.nr.: 163.087 – CVR nr.: 11162037 

 

JULSUNDET AND HALSAFJORDEN BRIDGES 
Part I: Suspension bridge crossing Julsundet 

Wind tunnel tests and analyses 

 

 

 

 

Carried out for: Statens vegvesen 

Revision 1, 24 September 2015 

  



 2 

 

 

  
 

 

 

 

Part I: Suspension bridge crossing Julsundet 

Wind tunnel tests and analyses 

  Revision 1, 24 September 2015 

 

 

 

CONTENTS 

0 Summary and conclusion ......................................................................................................... 4 

0.1 Summary .......................................................................................................................... 4 

0.2 Main conclusions .............................................................................................................. 5 

0.3 Static load coefficients – main results................................................................................ 5 

0.4 Buffeting-induced vibrations – main results ...................................................................... 5 

0.5 Flutter derivatives ............................................................................................................. 6 

0.6 Vortex-induced vibrations – main results .......................................................................... 7 

1 Introduction ............................................................................................................................. 9 

1.1 Basis of wind tunnel tests ................................................................................................ 10 

1.2 Limitations...................................................................................................................... 10 

2 Model setup ........................................................................................................................... 11 

2.1 Section model ................................................................................................................. 11 

2.2 Railings .......................................................................................................................... 12 

3 Test arrangements .................................................................................................................. 14 

3.1 Section model setup ........................................................................................................ 14 

3.2 Instrumentation ............................................................................................................... 15 

4 Load coefficients – section model .......................................................................................... 17 

4.1 Measurements ................................................................................................................. 17 

4.2 Results ............................................................................................................................ 18 

5 Buffeting-induced vibrations – section model ........................................................................ 19 

5.1 Theory ............................................................................................................................ 19 

5.2 Measurements ................................................................................................................. 20 

5.3 Results ............................................................................................................................ 20 

6 Flutter derivatives .................................................................................................................. 22 

6.1 Theory ............................................................................................................................ 22 

6.1.1 The discrete dynamic system ................................................................................... 22 

6.1.2 Evaluating the motion induced terms ....................................................................... 23 



 3 

 

 

  
 

 

 

 

Part I: Suspension bridge crossing Julsundet 

Wind tunnel tests and analyses 

  Revision 1, 24 September 2015 

 

 

6.1.3 Critical flutter wind speed ........................................................................................ 23 

6.2 Measurements ................................................................................................................. 24 

6.3 Results ............................................................................................................................ 24 

7 Vortex-induced vibrations – section model............................................................................. 26 

7.1 Theory ............................................................................................................................ 26 

7.2 Measurements ................................................................................................................. 27 

7.3 Results ............................................................................................................................ 27 

8 References ............................................................................................................................. 29 

 

CONTENTS – ANNEX 

Annex A: Theory, rev. 1 

Annex B: Static load coefficients, section model 1:50, rev. 1 

Annex C: Buffeting-induced vibrations, section model 1:50, rev 1 

Annex D: Flutter derivatives, section model 1:50, rev 1 

Annex E: Vortex-induced vibrations, section model 1:50, rev. 1 

Annex F: Wind tunnel, rev. 1 

REVISIONS 

Revision no. Date of issue Comments 

1 24 September 2015 Report for comments. 

0 15 September 2015 Preliminary draft. 

 

Copenhagen, 24 September 2015 

Svend Ole Hansen ApS Project engineer 

 
Project engineer 

   

Svend Ole Hansen Robin George Srouji Johannes Tophøj Rasmussen 

  



 4 

 

 

  
 

 

 

 

Part I: Suspension bridge crossing Julsundet 

Wind tunnel tests and analyses 

  Revision 1, 24 September 2015 

 

 

0 Summary and conclusion 

The present report describes the wind tunnel tests investigating the suspension bridge crossing 
Julsundet. In the present report, the bridge will be named Julsundet Bridge. All structural data for 
the section model such as geometry, mass, mode shapes and corresponding natural frequencies 
simulated in the wind tunnel tests, have been based on information received from Statens vegvesen. 

Four different configurations of the bridge section have been tested by varying the distance from the 
guide vanes to the bridge section and the wind direction. Configuration 3 corresponds to the initial 
proposed configuration by Statens Vegvesen. Configuration 3 is therefore the only configuration 
that has been tested in all test types. 

0.1 Summary 

The wind tunnel tests investigate the bridge in the in-service state with guide vanes and railings. 
Two different types of measurements have been conducted: 

 Static section model tests for determination of static load coefficients for drag, lift and 
moment. 

 Dynamic section model tests for simulation of the vertical and torsional vibrations of the 

bridge induced by buffeting, flutter and vortex shedding. 

Buffeting vibrations and flutter are simulated by suspending the section model in springs aiming to 
give the full-scale ratio between the torsional frequency and vertical frequency as found in the FEM 
results provided by Statens vegvesen for the relevant modes. Torsional and vertical modes of the 
same shape may couple, and the relevant mode combinations are selected in agreement with Statens 
vegvesen based on the FEM results. For the present bridge, Statens vegvesen has informed that the 
frequency ratio based on the first symmetric torsional mode (TS1) and the first three symmetric 
vertical modes (VS1, VS2, VS3) should be tested. 

For buffeting and flutter tests, the full-scale wind velocities are typically significantly above 15 m/s, 
giving a turbulent flow. The buffeting tests have been conducted in turbulent flow with along wind 
horizontal and vertical turbulence intensities of 13-15% and 7-9%, respectively.  

Vortex-induced vibrations are investigated in low turbulent flow, i.e. flow with a turbulence 
intensity below approx. 1%. In low turbulent flow, negligible turbulence fluctuations occur at very 
high frequencies. These turbulence fluctuations may amplify vortex-induced vibrations, indicating 
that the results obtained may overestimate the response. Vortex-induced vibrations usually occur at 
full-scale wind velocities below 15 m/s, which sometimes contain a low amount of turbulence due 
to stable stratified flow. The test results obtained for vertical and torsional vortex-induced vibrations 
may be used to predict the full-scale behaviour of all relevant vertical and torsional modes, 
respectively. 

The simulated mass and mass moment of inertia, both per unit length, should be based on the full-
scale conditions, where the modal vibrations are largest. 
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0.2 Main conclusions 

The section model tests did not show any vibrations due to vortex shedding. 

Violent vibrations due to buffeting and flutter do occur on Julsundet Bridge within relevant wind 

velocities of the bridge when ����= 1 and above 70 m/s when using a correction factor for  

���� < 1 based on the theory for flat plates. 

0.3 Static load coefficients – main results 

Table 0.1 shows the main results of the static load coefficients measured on the section model. The 
static load coefficients have proven to be more or less independent on the wind direction. Therefore, 
only the static load coefficients for configuration 3 are presented. 

Table 0.1. Static load coefficients for measurements in static wind tunnel tests at an incidence angle between 

-1.5° and 1.5° where the largest positive and negative values are shown if available. The slopes dCL/d and 

dCM/d are determined as the largest slope of a fitted second-degree polynomial in the interval -3.0° to 3.1°. 
See further results in Annex B. 

Config. Bridge configuration 
Drag, CD 

[-] 
Lift, CL 

[-] 
dCL/d 

[-] 

Moment, CM 

[-] 
dCM/d 

[-] 

3 
Guide vanes 0.6 m spacing, vortex spoiler, wind 
direction 2 (see Figure 3.2). 

0.967 -0.367 3.624 -0.038/0.011 1.182 

0.4 Buffeting-induced vibrations – main results 

The main results of the wind tunnel tests of the section model with buffeting-induced vibrations at 
approx. 60 m/s are shown in Table 0.3. The table shows the response for the frequency ratio based 
on the first symmetric torsional mode (TS1) and the first three symmetric vertical modes (VS1, 
VS2, VS3). The frequency ratios are 2.34 (TS1/VS1), 1.73 (TS1/VS2) and 1.19 (TS1/VS3), 
respectively. 

For the frequency ratio between TS1 and VS1, flutter was not observed in the wind tunnel 
measurements for wind velocities up to 61.8 m/s. Higher wind velocities have not been tested for 
this frequency ratio. Accounting for a coupling coefficient below 1 using flat plate theory between 
TS1 and VS1 yields a flutter velocity above 72.2 m/s. 

Flutter was observed for the frequency ratio between TS1 and VS2 and TS1 and VS3 at 60.0 m/s 
and 46.5 m/s, respectively. Accounting for coupling coefficients below 1 using flat plate theory, 
increased the flutter velocities to 74.4 m/s and no flutter at all, respectively. These flutter velocities 
are all mean wind velocities measured in the wind tunnel. However, since the measurements are 
conducted in turbulent flow with a variable wind, the mean wind velocities may be conservative as 
flutter instead may occur at peak wind velocities with a period of less than 10 minutes. This was 
observed in the wind tunnel. It should be kept in mind that the turbulence fluctuations occurring in 
the wind tunnel may be similar on the whole bridge section length unlike the reality. This may also 
increase the critical flutter velocity. 
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Table 0.2: Largest measured buffeting responses for full-scale wind velocities up to approx. 60 m/s in 
turbulent flow. The vertical displacements, r, are normalised with the bridge section height, h, corresponding 
to 4.00 m in full scale. The torsional displacements, Φ, are not normalised. See Annex C for further results. 
Configuration 3 has guide vanes with 0.6 m spacing, vortex spoiler and has been tested at wind direction 2 
(see Figure 3.2). 

Config. 
Mode no. ratio 

Torsion / Heave 

Damping [% LD] Max. displacement Flutter velocity (����= 1) Flutter velocity* (����< 1) 

Heave Torsion  r/h [-] Φ [°] Uflutter [m/s] Uflutter,CξCα [m/s] 

3 TS1 / VS1 2.8 0.5 0.76 4.93 >61.8 (����= 1) >72.2 (����= 0.50) 

3 TS1 / VS2 1.2 0.6 Flutter with ����= 1 60.0 (����= 1) 74.4 (����= 0.49) 

3 TS1 / VS3 1.4 0.5 Flutter with ����= 1 46.5 (����= 1) No flutter (����= 0.01) 

*Based on flate plate theory. 

0.5 Flutter derivatives 

The flutter wind velocities determined by the flutter derivatives may be seen in Table 0.3 with a 

mode coupling coefficient of ����= 1 and in Table 0.4 with the mode coupling coefficients based 

on the FEM analysis. The deviation between the flutter wind velocities determined in the buffeting 
measurements and by the aerodynamic derivatives are 18.3% and 22.6% for TS1/VS2 and 
TS1/VS3, respectively. Coupling between TS1/VS1 did not experience any flutter for both test 
types. The deviations may be caused by the turbulence in the flow. In the buffeting measurements, 
the measurements were conducted in turbulent flow with a turbulence intensity of 13-15% unlike 
the flutter derivatives that have been conducted in low turbulent flow. As mentioned previously, the 
measurements conducted in turbulent flow with a variable wind may be conservative as flutter may 
occur at peak wind velocities instead of the measured mean wind velocities. This was observed in 
the wind tunnel. 

Table 0.3: Flutter wind velocities determined by flutter derivatives with a mode coupling coefficient of 
����= 1. 

Flutter velocities [m/s] Incidence angle [°] 

Config. 0° -3° 3° 

3 (TS1/VS1) (����= 1) No flutter No flutter 65 

3 (TS1/VS2) (����= 1) 71 73 63 

3 (TS1/VS3) (����= 1) 57 54 53 

Table 0.4: Flutter wind velocities determined by flutter derivatives accounting for mode coupling coefficients 
based on the FEM analysis. 

Flutter velocities [m/s] Incidence angle [°] 

Config. 0° -3° 3° 

3 (TS1/VS1) (����= 0.50) No flutter 91 No flutter 
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3 (TS1/VS2) (����= 0.49) 89 No flutter 82 

3 (TS1/VS3) (����= 0.01) No flutter No flutter No flutter 

0.6 Vortex-induced vibrations – main results 

Table 0.5 and Table 0.6 show the general mass-damping parameter of the section model. As no 
vortex-induced vibrations have been observed, the displacements are not reported. 

Table 0.5: General mass-damping parameters of the section model for vertical oscillations. Further results 
may be seen in Annex E. 

Config. Bridge configuration 
δ 

[%LD] 

ScG,H 

[-] 

Vortex-induced 

vibrations 

Ucrit,FS 

[m/s] 

St 

[-] 

r/h 

[-] 

aFS 

[m/s2] 

1 
Guide vanes 0.3 m spacing, wind direction 1 
(see Figure 3.2). 

1.0 3.04 No - - - - 

2 
Guide vanes 0.3 m spacing, wind direction 2 
(see Figure 3.2). 

1.1 3.36 No - - - - 

3 
Guide vanes 0.6 m spacing, vortex spoiler, 
wind direction 1 (see Figure 3.2). 

1.0 3.07 No - - - - 

 

  



 8 

 

 

  
 

 

 

 

Part I: Suspension bridge crossing Julsundet 

Wind tunnel tests and analyses 

  Revision 1, 24 September 2015 

 

 

Table 0.6: General mass-damping parameters of the section model for torsional oscillations. Further results 
may be seen in Annex E. 

Config. 
δ 

[% LD] 
ScG,T 

[-] 

Vortex-induced 

vibrations 

Ucrit,FS 

[m/s] 
St 
[-] 

Φ  
[°] 

aFS 

[m/s2] 

2 0.7 1.66 No - - - - 

3 0.7 1.71 No - - - - 

The tests show that the bridge section is not susceptible to vertical and torsional vortex-induced 
vibrations with guide vanes and railings, and with a logarithmic damping decrement as low as 1.0% 

for heaving vibrations and 0.7% for torsional vibrations. 
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1 Introduction 

The present report describes the wind tunnel tests investigating the suspension bridge crossing 
Julsundet. The main objectives of the wind tunnel tests are to determine non-dimensional wind 

action parameters used to estimate the bridge behaviour in natural wind. These wind action 
parameters consist of static load coefficients and wind action parameters describing the 
susceptibility to buffeting- and vortex-induced vibrations. 

In the present report, the bridge will be named Julsundet Bridge. All structural data for the section 
model such as geometry, mass, mode shapes and corresponding natural frequencies simulated in the 
wind tunnel tests, are based on information received from Statens vegvesen. 

The Julsundet Bridge is a suspension bridge with a main span of approx. 1600 m, see Figure 1.1. 
The cross-section is 32.0 m wide and with a maximum height of 4.00 m. 

 
Figure 1.1: Julsundet Suspension Bridge crossing Julsundet. 

The wind tunnel tests will investigate the bridge in the in-service state with guide vanes and 
railings. Two different types of measurements have been conducted: 

 Static section model tests for determination of static load coefficients for drag, lift and 

moment. 

 Dynamic section model tests for simulation of the vertical and torsional vibrations of the 

bridge induced by buffeting, flutter and vortex shedding. 

The investigated section model and the test arrangements are described in chapter 2 and 3, 
respectively. The results are given in chapter 5 to 7 and in Annex B to D, and the theory behind the 
results is described in Annex A. The wind tunnel is described in Annex F. 
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1.1 Basis of wind tunnel tests 

All structural data for the wind tunnel model such as geometry, mass, mode shapes and 
corresponding natural frequencies simulated in the wind tunnel tests have been based on 
information received from Statens vegvesen. 

The following information has been received: 

FTP-server 25.09.2014: K010 Kassetverrsnitt Julsundet Rev 0.pdf 

  svingeformplot.m 

  AA2.txt 

FTP-server 14.10.2014: Bru over Julsundet - avstivningsbærer, egenfrekvenser og svingeformer.pdf 

E-mail 17.10.2014: K920.pdf 

1.2 Limitations 

The results presented in the report regarding buffeting and vortex-induced vibrations are directly 
applicable to a full-scale structure with geometry, frequency ratio, mode shapes, damping, modal 
mass etc. equivalent to those of the model. 
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2 Model setup 

The wind tunnel tests have been carried out with a section model of the Julsundet Bridge. The 
model is described below. Model details such as the railings are modelled as detailed as possible. 

For the cylindrical parts of the railings, the non-matching Reynolds numbers have not been 
considered a source of gross errors. 

2.1 Section model 

The length of the section model is 1.70 m. The cross section modelled is shown in Figure 2.1. The 
model scale is 1:50. The width of the section model is 0.64 m and the height at mid span is 0.08 m 
in model scale. The mass centre is located 0.045 m above the bottom at mid span in model scale. 
The slope turning angle α is 27°. The section model is shown in Figure 2.1 and Figure 2.2. The 
dimensions of the guide vanes and vortex spoiler will be presented in section 3.1. 

 

Figure 2.1: Cross section of the Julsundet Bridge section model. All dimensions are in full scale [mm]. The 
model scale is 1:50. 

 
Figure 2.2: Overall section model. It is possible to add mass inside the model to separate the heaving, the 
torsional and the asymmetrical heaving frequency apart. 

α 

32000 

4000 
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The bridge deck is represented as a stiff section model with a low weight allowing additional mass 
to be added when the mass scaling, mass moment of inertia scaling and natural frequencies are set 
for the dynamic measurements.  

2.2 Railings 

The railings have been 3D printed and are made of DURAFORM PA12, which is a strong material. 
The modelled railings may be seen in Figure 2.3 through Figure 2.5. 

 
Figure 2.3: Walkway railing. All dimensions are in model scale [mm]. 

 
Figure 2.4: Center railings. All dimensions are in model scale [mm]. 
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Figure 2.5: Outer railings. All dimensions are in model scale [mm]. 
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3 Test arrangements 

Static and dynamic tests with the section model have been carried out in the wind tunnel. 

3.1 Section model setup 

Static tests are carried out to determine load coefficients and dynamic tests are carried out to 
investigate vibrations caused by buffeting, flutter and vortex shedding. 

Static test setup: 

- See principal sketch in Figure 3.1. The rigs are connected to the force transducers by stiff 
wires, giving a nominally non-vibrating model. Drag wires are connected to the bar of the 
model, allowing in-line force measurements. 

Dynamic test setup: 

- See principal sketch in Figure 3.1. The rigs are connected to force transducers by springs. 
Hence, the model is responding in a mode shape close to uniform. 

- Additional mass may be mounted on the rigs spanning along the width of the bridge, outside 
the wind tunnel. To avoid interference from the asymmetric heaving frequency, the 
additional masses may also be placed inside the section model. 

- The springs are connected to two force transducers at each side of the wind tunnel measuring 
lift forces and moments. The position of the force transducers and springs may be adjusted in 
order to achieve the desired natural frequencies and ratio between the vertical and torsional 
frequencies. 

 
Figure 3.1: Plan view of test setup of the section model. Four force transducers fv1, fv2, fv3 and fv4 measure 
forces/translations in the vertical direction. Two force transducers fh1 and fh2 measure forces/translations 
in the horizontal direction. In the static tests, the transducers and the section model are connected by stiff 
wires. In the dynamic tests, the transducers are connected to the section model by springs.  
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Four different configurations of the bridge section has been tested by varying the distance of the 
guide vanes to the bridge section and the wind direction, see Figure 3.2. Configuration 3 
corresponds to the initial proposed configuration by Statens Vegvesen. Configuration 3 is therefore 
the only configuration that has been tested in all test types. All configurations contain guide vanes 
and railings. The tested configurations for each test type will be presented in their respective 
chapter. 

 Configuration 1: Guide vanes 0.3 m spacing, wind direction 1. 

  

 Configuration 2: Guide vanes 0.3 m spacing, wind direction 2. 

  

 Configuration 3: Guide vanes 0.6 m spacing, vortex spoiler, wind direction 2. 

  

 Configuration 4: Guide vanes 0.6 m spacing, vortex spoiler, wind direction 1. 

  

Figure 3.2: Tested configurations. All dimensions are in full scale [m]. 

3.2 Instrumentation  

The response of the section model have been measured with six force transducers of the type 
Hottinger, Z6-2/D1. Two transducers measure the drag acting on the section model and four 
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transducers measure the lift and torsional moment acting on the section model. The force 
transducers have been calibrated by suspending masses from the transducers. The calibration have 
been undertaken individually for each horizontal transducer and for all vertical transducers in one 
by putting known weight on the section model. 

The flow have been measured with a Pitot tube connected to a manometer. In order to determine the 
flow velocity from the measured velocity pressure, the temperature, barometric pressure and 
humidity are measured as well. All instrumentation used to determine the flow velocity are 
calibrated every year at external accredited institutions. 

All signals are collected on a computer with data acquisition equipment and software. In all tests, 
the data are collected using a sample frequency of 500 Hz.  

Table 3.1. Instrumentation used in the wind tunnel testing. 

Wind tunnel instrumentation 

Hottinger, Z6-2/D1. Six transducers. 

PT100 temperature sensor, wind tunnel. 

PT100 temperature sensor, control room. 

PPC500 Furness pressure calibrator. 

HMW71U Humidity transmitter. 

PTB100A Vaisala analogue barometer. 

Dantec hot-wire system used to measure fluctuating wind velocities. 

Pitot tube. 

Computer Board. 16 bit A/D data acquisition board. 

PC dedicated to data acquisition. 
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4 Load coefficients – section model 

Static tests have been carried out in order to determine load coefficients. 

4.1 Measurements 

Load coefficients for drag, lift and overturning moment have been measured in the static test setup. 
The configurations shown in Table 4.1 have been tested. 

Table 4.1: Tested configurations. The configurations have been tested in turbulent flow with along wind 
horizontal and vertical turbulence intensities of 13-15% and 7-9%, respectively. 

Config. Bridge configuration Angle [°] 

3 Guide vanes 0.6 m spacing, vortex spoiler, wind direction 2 (see Figure 3.2). 0, ±1, ±1.5, ±2, ±3, ±4, ±6, ±8, ±10 

4 Guide vanes 0.6 m spacing, vortex spoiler, wind direction 1 (see Figure 3.2). 0, ±10 

The tests have been carried out at a wind tunnel wind velocity of approx. 5 m/s with a measuring 
time of 60 s. 

The test results include drag �� in the wind direction, lift �� perpendicular to the wind direction and 

the overturning moment ��. The mean drag, lift and moment load per unit length acting on bridge 
deck may be determined as: 

Drag: ��(�) = ��(�)ℎ�� (4.1) 

Lift: ��(�) = ��(�)��� (4.2) 

Moment: ��(�) = ��(�)���� (4.3) 

where � is the along-wind dimension of the structural part considered (� = 32.0 m), ℎ is the cross-

wind dimension of the structural part considered (ℎ = 4.00 m) and ��(�) is the mean velocity 
pressure at height � defined by: 

 ��(�) =
1

2
������ (4.4) 

where r
���  is the air density and � is the time averaged wind velocity. 

The definitions of the load directions are shown in Figure 4.1. 

 
Figure 4.1: Principle sketch showing the definition of the incidence angle and wind loads acting on the 
bridge deck. The shown rotation corresponds to a positive torsional angle. 
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4.2 Results 

The results of the static load coefficient measurements are shown in Annex B. The main results are 
shown in Table 4.2. The static load coefficients have proven to be virtually independent on the wind 
direction. Therefore, only the static load coefficients for configuration 3 are presented here. 

Table 4.2: Static load coefficients for measurements in static wind tunnel tests at an incidence angle between 
-1.5° and 1.5° where the largest positive and negative values are shown if available. The slopes dCL/d and 
dCM/d are determined as the largest slope of a fitted second-degree polynomial in the interval -3.0° to 3.1°. 
See further results in Annex B. 

Config. 
Drag, CD 

[-] 
Lift, CL 

[-] 
dCL/d 

[-] 

Moment, CM 

[-] 
dCM/d 

[-] 

3 0.967 -0.367 3.624 -0.038/0.011 1.182 
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5 Buffeting-induced vibrations – section model 

Tests with buffeting-induced vibrations have been carried out on a section model of the Julsundet 
Bridge in the dynamic test setup. 

5.1 Theory 

Buffeting tests have been carried out on the Julsundet Bridge cross section. Any galloping response 
will also appear in the tests. No distinction will, however, be made between buffeting and galloping 
response. The tests include both buffeting response and investigation of critical flutter wind 
velocities. 

In order to simulate critical flutter velocities correctly, the frequency ratio of the torsional and 
vertical natural frequencies is important. The sensitivity of coupling of a vertical and torsional mode 
shape is dependent on the magnitude of the two natural frequencies and their internal frequency 
ratio. The higher natural frequencies and frequency ratio, the higher critical flutter velocities. 

The sensitivity also highly depends on the mode coupling coefficient ����, which is defined by: 

 
�� = � �(�)�(�)

����

�� � ��(�)
����

���  (5.1) 

 
�� = � �(�)�(�)

����

�� � ��(�)
����

���  (5.2) 

where � and � are the torsional (about the bridge deck axis) and vertical mode shape, respectively. 

Similar vertical and torsional mode shapes, i.e. ���� = 1, indicates possible mode coupling. If 

���� = 0, the mode shapes are not likely to couple. In the wind tunnel tests with a section model, 

both the vertical and torsional mode shapes have constant amplitude, providing ���� = 1. Hence, 

the wind tunnel tests with section models will provide conservative results when the investigated 
mode shapes have mode coupling coefficients ���� < 1, see [3]. The mode coupling coefficients 

between torsional and vertical full-scale mode shapes may be seen in Table 5.1. 

Table 5.1: Coupling coefficients for different frequency ratios of the full-scale bridge. 

Mode no. ratio 
Torsion / Heave 

���� [-] 

TS1 / VS1 0.50 

TS1 / VS2 0.49 

TS1 / VS3 0.01 
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5.2 Measurements 

The bridge section have been tested in turbulent flow with along wind horizontal and vertical 
turbulence intensities of 13-15% and 7-9%, respectively. Full-scale wind velocities up to at least 
60 m/s have been investigated. Three frequency ratios between symmetric vertical and torsional 
modes have been investigated, namely the frequency ratio based on the first symmetric torsional 
mode and the first three symmetric vertical modes according to the information provided by Statens 
vegvesen, see Table 5.2. All measurements have been conducted without added damping and with 

an incidence angle of 0°. 

The measuring time for all tests correspond to at least 10 minutes in full scale. 

Table 5.2: Investigated configurations. All measurements have been conducted in turbulent flow with along 
wind horizontal and vertical turbulence intensities of 13-15% and 7-9%, respectively. 

Config. Bridge configuration 
Mode no. ratio 

Torsion / Heave 
Freq. torsion 

nT [Hz] 
Freq. heave 

nH [Hz] 
Freq. ratio 
nT/nH [-] 

3 
Guide vanes 0.6 m spacing, vortex spoiler, wind 
direction 2 (see Figure 3.2). 

TS1 / VS1 0.28 0.12 2.34 

3 
Guide vanes 0.6 m spacing, vortex spoiler, wind 
direction 2 (see Figure 3.2). 

TS1 / VS2 0.28 0.16 1.73 

3 
Guide vanes 0.6 m spacing, vortex spoiler, wind 
direction 2 (see Figure 3.2). 

TS1 / VS3 0.28 0.24 1.19 

5.3 Results 

The test results for buffeting-induced vibrations are documented in Annex C. The results are 
presented as function of normalised wind velocity and for the full measuring period. 

The largest measured buffeting-induced vibrations for full-scale wind velocities up to 60 m/s are 
shown in Table 5.3. As an approximation, the torsional displacement is inversely proportional to the 
mass moment of inertia. This may be applied in order to take modelled deviations in the mass 
moment of inertia into account. 

For the frequency ratio between TS1 and VS1, flutter was not observed in the wind tunnel 
measurements for wind velocities up to 61.8 m/s. Higher wind velocities have not been tested for 
this frequency ratio. Accounting for a coupling coefficient below 1 using flat plate theory between 
TS1 and VS1 yields a flutter velocity above 72.2 m/s. 

Flutter was observed for the frequency ratio between TS1 and VS2 and TS1 and VS3 at 60.0 m/s 
and 46.5 m/s, respectively. Accounting for coupling coefficients below 1 using flat plate theory, 
increased the flutter velocities to 74.4 m/s and no flutter at all, respectively. These flutter velocities 
are all mean wind velocities measured in the wind tunnel. However, since the measurements are 
conducted in turbulent flow with a variable wind, the mean wind velocities may be conservative as 
flutter instead may occur at peak wind velocities with a period of less than 10 minutes. This was 
observed in the wind tunnel. It should be kept in mind that the turbulence fluctuations occurring in 
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the wind tunnel may be similar on the whole bridge section length unlike the reality. This may also 
increase the critical flutter velocity. 

Table 5.3: Largest measured buffeting responses for full-scale wind velocities up to approx. 60 m/s in 
turbulent flow. The vertical displacements, r, are normalised with the bridge section height, h, corresponding 
to 4.00 m in full scale. The torsional displacements, Φ, are not normalised. See Annex C for further results. 

Config. 
Mode no. ratio 

Torsion / Heave 

Damping [% LD] Max. displacement Flutter velocity (����= 1) Flutter velocity (����< 1) 

Heave Torsion  r/h [-] Φ [°] Uflutter [m/s] Uflutter,CξCα [m/s] 

3 TS1 / VS1 2.8 0.5 0.76 4.93 >61.8 (����= 1) >72.2 (����= 0.50) 

3 TS1 / VS2 1.2 0.6 Flutter with ����= 1 60.0 (����= 1) 74.4 (����= 0.49) 

3 TS1 / VS3 1.4 0.5 Flutter with ����= 1 46.5 (����= 1) No flutter (����= 0.01) 
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6 Flutter derivatives 

6.1 Theory 

Flutter derivatives are additional aerodynamic load components stemming from the motion of the 
bridge deck. In the present work, only vertical and torsional loads due to vertical and torsional 
motion are treated, though, the horizontal direction is sometimes included. The vertical and 
torsional loads are defined as 

��
� = ½���� ����

∗(�)
�̇

�
+ ���

∗(�)
��̇���

�
+ ����

∗(�)���� + ����
∗(�)

����

�
� 

��
� = ½���� ����

∗ (�)
�̇

�
+ ���

∗ (�)
��̇���

�
+ ����

∗ (�)���� + ����
∗ (�)

����

�
� 

where the proportionality factors relating to vertical and torsional loads are denoted �∗ and �∗, 

respectively. The reduced frequency is defined as � = �2��/� where � is the windspeed and � is 
the eigenfrequency of the motion. 

The motion induced loads act as a right hand side load to a dynamic system 

���̈ + ���̇ + ��� = 0 

where �� is the mass matrix, �� is the damping matrix, �� is the stiffness matrix, and  � = [� �]� 

is the deflection vector. The dots represent single or double derivatives with respect to time. The 
motion-induced loads consist of components proportional to either deflections or their rate of 
change (velocities) and therefore modify the stiffness and damping matrices. That is, the effective 
stiffness and damping matrices 

���� = �� + ����� 

���� = �� + ����� 

where 0 and aero denote the static and aerodynamic components of the effective system.  

6.1.1 The discrete dynamic system 
The effective system may be expressed as a state space formulation where the second order 
differential equation is rewritten as coupled first order differential equations 

�̇ = �� + �� 

where � = ��� �̇��
�
 is the state vector, � is the system matrix of the dynamic system, and � and � 

are the input matrix and stochastic load vector respectively which will not be elaborated upon here. 

The displacement vector is related to the state vector as � = �� where � = [� �]. For a discrete 

time axis �� = �Δ� the state space system may be integrated  
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���� = ���� + ����  

by multiplication by discrete system matrix �� which is dependent on the discrete time step Δ�. The 
discrete state space system is determined using the system identification method N4SID1.  

The vertical and torsional displacements captured during decay experiments are filtered using a low 
pass filter with a Tukey window as the spectral cut-off. From the first seconds after release of the 

bridge section, the discrete system matrix �� is identified, converted to its continuous equivalent � 
from which the effective stiffness and damping matrices are determined. In turn, the flutter 
derivatives are determined after subtracting the static stiffness and damping matrices. 

6.1.2 Evaluating the motion induced terms 

To determine the motion induced loads, it is necessary to know the reduced frequency � and in turn 

the frequency of the heaving and pitching motions. These depend on effective system. That is, both 
the static properties of the structure but also on the aerodynamic contributions. This cyclic 

dependence may be solved iteratively by constructing the system matrix � with an estimate of the 

eigenfrequencies and computing its complex eigenvalues �. This yields four eigenvalues that 

consist of conjugate pairs. The eigenfrequencies are the moduli of the � values. Using the static 

eigenfrequencies as an initial guess and reiterating with the obtained eigenfrequencies will 
determine the eigenfrequencies of the motions within few iterations. 

6.1.3 Critical flutter wind speed 
Flutter occurs at the critical flutter wind speed when the heaving and pitching motions couple. The 
critical wind speed can be estimated by assuming both the heaving and pitching motions 

proportional to the complex exponential ���� and by insertion into the definition of the flutter 

derivatives yields the system of equations 

�−Ω� + 2���Ω + 1 −
Ω�

2��

(��
∗ + ���

∗)�
�

�
− �

��Ω�

2��

(��
∗ + ���

∗)� �� = 0 

�−
��Ω�

2��

(��
∗ + ���

∗ )�
��

�
+ �−Ω� + 2�����Ω + ��

� −
Ω�

2��

(��
∗ + ���

∗ )� ��  = 0 

to whose determinant roots are determined. Ω = �/�� , �� = ��/�� , �� = ��/���, �� = ��/���. 

Note that the roots are determined in Ω which in turn determines the critical flutter frequency 
relative to the static heaving motion. Furthermore, the aerodynamic derivatives are functions of the 
same reduced frequency. That is, normalisation questions do not arise as the flutter motion takes 
place at the same frequency for both the heaving and pitching motions and the reduced wind speed 
only expresses a ration of the ratio of the critical wind speed and the critical flutter frequency. 

                                                
1Design of an experimental setup for measurements of the aerodynamic properties of bridge decks, Lars Halvor Kaasa, 

2012, NTNU – Trondheim. 
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Combined with critical flutter frequency from the root Ω� of the determinant, the flutter wind 
velocity may be determined: 

��

���
=

��

���
Ω� 

6.2 Measurements 

The eight flutter derivatives are be determined in low turbulent flow for several wind velocities. 
Three frequency ratios between symmetric vertical and torsional modes are investigated in 
accordance to the information provided by Statens vegvesen, see Table 6.1. All measurements are 
conducted without added damping and at incidence angles 0° and ±3°. 

Table 6.1: Investigated configurations. All measurements have been conducted in low turbulent flow with a 
turbulence intensity below approx. 1%. 

Config. Bridge configuration 
Mode no. ratio 

Torsion / Heave 
Freq. torsion 

nT [Hz] 
Freq. heave 

nH [Hz] 
Freq. ratio 
nT/nH [-] 

3 
Guide vanes 0.6 m spacing, vortex spoiler, wind 
direction 2 (see Figure 3.2). 

TS1 / VS1 0.28 0.12 2.34 

3 
Guide vanes 0.6 m spacing, vortex spoiler, wind 
direction 2 (see Figure 3.2). 

TS1 / VS2 0.28 0.16 1.73 

3 
Guide vanes 0.6 m spacing, vortex spoiler, wind 
direction 2 (see Figure 3.2). 

TS1 / VS3 0.28 0.24 1.19 

6.3 Results 

The resulting eight flutter derivatives may be found in Annex D as indicial functions, i.e. memory 
functions in the time domain. In the present context, these functions are used purely to interpolate 
the measured flutter derivatives for different reduced wind velocities. Annex D expands upon the 
theoretical background of flutter. The full results may also be seen in Annex D. 

The flutter wind velocities determined by the flutter derivatives may be seen in Table 6.2 with a 

mode coupling coefficient of ����= 1 and in Table 6.3 with the mode coupling coefficients based 

on the FEM analysis. The deviation between the flutter wind velocities determined in the buffeting 
measurements and by the aerodynamic derivatives are 18.3% and 22.6% for TS1/VS2 and 
TS1/VS3, respectively. Coupling between TS1/VS1 did not experience any flutter for both test 
types. The deviations may be caused by the turbulence in the flow. In the buffeting measurements, 
the measurements were conducted in turbulent flow with a turbulence intensity of 13-15% unlike 
the flutter derivatives that have been conducted in low turbulent flow. As mentioned previously, the 
measurements conducted in turbulent flow with a variable wind may be conservative as flutter may 
occur at peak wind velocities instead of the measured mean wind velocities. This was observed in 
the wind tunnel. 
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Table 6.2: Flutter wind velocities determined by flutter derivatives with a mode coupling coefficient of 
����= 1. 

Flutter velocities [m/s] Incidence angle [°] 

Config. 0° -3° 3° 

3 (TS1/VS1) (����= 1) No flutter No flutter 65 

3 (TS1/VS2) (����= 1) 71 73 63 

3 (TS1/VS3) (����= 1) 57 54 53 

Table 6.3: Flutter wind velocities determined by flutter derivatives accounting for mode coupling coefficients 
based on the FEM analysis. 

Flutter velocities [m/s] Incidence angle [°] 

Config. 0° -3° 3° 

3 (TS1/VS1) (����= 0.50) No flutter 91 No flutter 

3 (TS1/VS2) (����= 0.49) 89 No flutter 82 

3 (TS1/VS3) (����= 0.01) No flutter No flutter No flutter 
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7 Vortex-induced vibrations – section model 

Tests with vortex-induced vibrations have been carried out on a section model of the Julsundet 
Bridge in the dynamic test setup. 

7.1 Theory 

The present section summarizes the theory used to determine vortex-induced vibrations of the 
bridge section. 

Vortices are shed from side to side with a vortex shedding frequency �� determined by: 

 �� = ��
�

ℎ
 (7.1) 

where �� is the Strouhal number, � is the mean wind velocity and ℎ is the cross-wind height of the 
bridge deck. 

The critical wind velocity ����� occurs when the vortex-shedding frequency is equal to the natural 

frequency, i.e. �� = ��: 

 ����� =
1

��
ℎ �� (7.2) 

The sensitivity of the bridge deck to vortex-induced vibrations may be evaluated by the general 

mass-damping parameter ���, which includes the model’s width �, mass per unit length ��  and the 

mass moment of inertia per unit length ��: 

Bending: ���,� =
2����

����ℎ�
 (7.3) 

Torsion: ���,� =
2����

����ℎ���
 (7.4) 

The standard deviation of the vortex-induced structural deflection ��,��� at the point where the 

mode shape �(�) has its largest deflection is given by: 

 

��,���

ℎ
=

1

���

��

�
 ���

4� − ��� �1 − �
��,���

��ℎ
�

�

�  

�
�ℎ�

��

�
ℎ

�
 

(7.5) 

where �� is an aerodynamic constant giving vibration amplitudes at high ��� , ���  is an 

aerodynamic damping factor, �� is the limit of the vibration of the structure with a very small 

damping and � is the length of the bridge. ��, ���  and �� all depend on the Reynolds number. 
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7.2 Measurements 

The expression of the general mass-damping parameter ��� shows that mass scaling and the 
structural damping are crucial parameters. In the tests, the effective mass and mass moment of 

inertia of the wind tunnel model have been fitted to the full-scale mass. 

The bridge section model has been tested in low turbulent flow where the bridge is most sensitive to 
vortex-induced vibrations. All the tests have been conducted with an incidence angle of 0°. Heaving 
and torsional vibrations have been tested.  

All configurations have been tested with guide vanes and all the railings. Configuration 1 and 
configuration 2 have been tested with half the spacing of the guide vanes compared to configuration 
3 and without a vortex spoiler, see Figure 3.2. 

Table 7.1: Investigated configurations for vortex-induced vibrations. All tests have been performed in low 
turbulent flow. 

Config. Bridge configuration 

1 Guide vanes 0.3 m spacing, wind direction 1 (see Figure 3.2). 

2 Guide vanes 0.3 m spacing, wind direction 2 (see Figure 3.2). 

3 Guide vanes 0.6 m spacing, vortex spoiler, wind direction 2 (see Figure 3.2). 

7.3 Results 

The test results for vortex-induced vibrations are documented in Annex E. The results are presented 
as function of the normalised wind velocity. Table 7.2 and Table 7.3 show the general mass-
damping parameter of the section model for heave and torsional vibrations, respectively. As no 

vortex-induced vibrations have been observed, the displacements are not reported here. 

Table 7.2: General mass-damping parameters of the section model. Further results may be seen in Annex E. 

Config. 
δ 

[%LD] 

ScG,H 

[-] 

Vortex-induced 

vibrations 

Ucrit,FS 

[m/s] 

St 

[-] 

r/h 

[-] 

aFS 

[m/s2] 

1 1.0 3.04 No - - - - 

2 1.1 3.36 No - - - - 

3 1.0 3.07 No - - - - 

Table 7.3: General mass-damping parameters of the section model. Further results may be seen in Annex E. 

Config. 
δ 

[% LD] 
ScG,T 

[-] 

Vortex-induced 

vibrations 

Ucrit,FS 

[m/s] 
St 
[-] 

Φ  
[°] 

aFS 

[m/s2] 

2 0.7 1.66 No - - - - 

3 0.7 1.71 No - - - - 
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The tests show that the bridge section is not susceptible to vertical and torsional vortex-induced 
vibrations with guide vanes and railings included, and with a logarithmic damping decrement as 
low as 1.0% for heaving vibrations and 0.7% for torsional vibrations. 

Generally, bridges with open railings will be less sensitive to vortex-induced vibrations. The 
railings will tend to break up the vortex shedding causing a lack of synchronicity between the 
vortices at different positions along the bridge deck length axis. The aerodynamic shape of the 
bridge will also provide a more streamlined shape, which has a positive effect. 
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A.1 Static load coefficients 

The measurements carried out include drag �� in the wind direction, lift �� perpendicular to the 
wind direction and the overturning moment ��. The mean drag, lift and moment load per unit 
length acting on bride decks are determined as: 

Drag: ��(�) = ��(�)ℎ�� (A.1) 

Lift: ��(�) = ��(�)��� (A.2) 

Moment: ��(�) = ��(�)���� (A.3) 

where � is the along-wind dimension of the structural part considered (� = 32.0 m), ℎ is the 
cross-wind dimension of the structural part considered (ℎ = 3.00 m) and ��(�) is the mean 
velocity pressure at height � defined by: 

 
��(�) =

1

2
������ (A.4) 

where r
���  is the density of air and � is the time averaged wind velocity. 
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A.2 Buffeting-induced vibrations 

Buffeting tests have been carried out for the Julsundet Bridge cross section. Any galloping 
response will also appear in the tests, however, no deviation is made between buffeting and 
galloping response. The tests both include buffeting response and investigation of critical flutter 
wind velocities. 

In order to simulate critical flutter velocities correct, the frequency ratio of the torsional and 
vertical natural frequencies is important. The sensitivity of coupling of a vertical and torsional 
mode shape is dependent on the magnitude of the two natural frequencies and their internal 
frequency ratio. The higher natural frequencies and frequency ratio, the higher critical flutter 
velocities. 

The sensitivity also highly depends on the mode coupling coefficient ����, which is defined as: 

 
�� = � �(�)�(�)

����

�� � ��(�)
����

���  (A.5) 

 
�� = � �(�)�(�)

����

�� � ��(�)
����

���  (A.6) 

where � and � are the torsional (about the bridge deck axis) and vertical mode shape, 
respectively. Similar vertical and torsional mode shapes, i.e. ���� = 1, indicates possible mode 

coupling. If ���� = 0, the mode shapes are not likely to couple. In the wind tunnel tests both the 

vertical and torsional mode shapes have constant amplitude providing ���� = 1. Hence, the wind 

tunnel tests will provide conservative results when the investigated mode shapes have a mode 
coupling coefficient ���� < 1, see [3]. 
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A.3 Vortex-induced vibrations 

When a body is located in a flow, vortices behind the body arises. These vortices occur 
periodically at each side of the body. In literature, the coincidence of eigenfrequency and vortex 
shedding frequency is described by a non-dimensional parameter referred to as the Strouhal 
number ��. The Strouhal number is given as follows: 

 �� =
��ℎ

�����
 (A.7) 

where ��  is the vortex shedding frequency, ℎ is the vertical cross-wind dimension of the bridge 
deck and ����� is the critical wind velocity. 

The Strouhal number is dependent on the geometry of the body. For circular geometries the 
Strouhal number is close to 0.2 at low Reynolds numbers, while for rectangular geometries the 
Strouhal number varies depending on the ratio between the vertical cross-wind dimension and 
depth of the geometry. Figure A.1 shows the Strouhal number as a function of the cross section 
ratio for a rectangular geometry. 

 
Figure A.1: Variation of Strouhal number for different rectangular cross sections with sharp edges [4]. 

If the vortices are formed with a frequency close to the body’s eigenfrequency ��, it could yield 
significant bending vibrations in a mode in the cross-wind direction. The wind velocity in which 
these bending vibrations occur is known as the critical wind velocity ����� and is given as 
follows: 

 ����� =
1

��
��ℎ (A.8) 

In order to determine the vibrations of rectangular geometries, Eurocode 1 provides an approach 
depending on aerodynamic parameters and the physical properties of the structure. These are 
used in the Scruton number. 

The Scruton number is in Eurocode 1 defined as follows: 

 �� =
2����

����ℎ�
 (A.9) 

where �� is the structural damping expressed by the logarithmic decrement, �� is the effective 
mass per unit length and ���� is the air density. 

The effective mass per unit length is given by: 

 
�� =

��

∫ ξ�(�)��
�

�

 (A.10) 
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with ξ(�) being the mode shape and �� being the modal mass, which for a line-like structure 

with the span � can be determined in terms of the mode shape and the vibrating mass per unit 
length �(�): 

 
�� = � �(�)��(�)��

�

�

 
 

(A.11) 

What is worth noticing in Equation (A.9) is that the depth of the structure is left out, which could 
be due to the fact that Eurocode 1 also has to account for circular sections. However, a newly 
published paper by Svend Ole Hansen [2] contains a modified equation of the Scruton number 
under the assumption that the aerodynamic damping is proportional to the depth of the structure. 
Therefore, the equation given in [2] accounts for rectangular geometries by including the 
depth �. This equation is known as the general mass-damping parameter ��� and is given as 
follows: 

 ��� =
2����

�ℎ�
 (A.12) 

The largest vortex shedding vibrations are most likely to occur at small values of the mass 
damping parameter. 

The standard deviation of the vortex-induced structural deflection ��,��� at the point where the 

mode shape �(�) has its largest deflection ��,���  is given by: 
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(A.13) 

in which l is the length of the structure and Cc, aL, and KaG are aerodynamic parameters 
governing the response of the structure as illustrated in Figure A.2. 

 
Figure A.2: Physical interpretation of the aerodynamic parameters in Equation (A.13). 

The aerodynamic parameter Cc governs the standard deviation of the deflection when the lift 
forces are dominating. The limiting factor aL defines the normalized standard deviation of cross-
wind deflection σy/h for a general mass-damping parameter of 0, see Figure A.2. The 
proportionality damping factor KaG times 4π locates the transition range at which the smaller 
deflections governed by lift forces change to larger deflections governed by motion-induced 
forces, see Figure A.2. 
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By solving Equation (A.13), the standard deviation of the structural deflection may be 
determined. The solution is given by: 

 �
��,���

ℎ
�

�

= �� + ���
� + �� (A.14) 

in which the constants �� and �� are equal to: 

 �� =
��

�

2
�1 −

���

4����
�  �� =

��
�

���

������

��

��
�

���

ℎ

�
 

 
(A.15) 

The maximum amplitude ����  is calculated by multiplying the standard deviation ��,��� with a 

peak factor ��. At large amplitudes, the peak factor is equal to √2 while for intermediate 
amplitudes, the peak factor increases gradually with decreasing amplitude. The following 
simplified expression may be used to determine the peak factor: 

 �� = √2 �1 + 1.2 arctan �0.75 �
���

4����
��

�

� 
 

(A.16) 
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The figures and tables in this annex show the measured static load coefficients in the tests with a 
section model of the Julsundet Bridge. Two configurations are investigated, see Table B.1. The 
tests have been carried out in turbulent flow with along wind horizontal and vertical turbulence 
intensities of 13-15% and 7-9%, respectively. 

Table B.1: Tested configurations. All configurations have been tested in turbulent flow with along wind 
horizontal and vertical turbulence intensities of 13-15% and 7-9%, respectively.. 

Config. Bridge configuration Angle [°] 

3 Guide vanes 0.6 m spacing, vortex spoiler, wind direction 2. 0, ±1, ±1.5, ±2, ±3, ±4, ±6, ±8, ±10 

4 Guide vanes 0.6 m spacing, vortex spoiler, wind direction 1. 0, ±10 

The load components investigated are drag, lift and moment. Drag is defined positive in the flow 
direction, lift is defined positive upwards and the moment is defined positive clockwise when the 
flow direction is from left to right. The load coefficients are given as a function of the incidence 
angle. Positive angles correspond to a rotation of the model where the upstream edge of the deck 
is raised, see Figure B.1. The incidence angle is to be understood as the sum of the mean wind’s 
deviation from horizontal and the time average angular displacement, both positive for wind 
approach from underneath. 

The static load coefficients are defined as: 

Drag: �� =
��

��ℎ��
 (B.1) 

Lift: �� =
��

�����
 (B.2) 

Moment: �� =
��

������
 (B.3) 

with ℎ being the cross-wind dimension of the bridge deck (4.00 m in full scale), � being the 
along-wind dimension of the bridge deck (32.0 m in full scale), �� being the wind tunnel length 
of the bridge deck (the full-scale length of the model deck section is 85.0 m) and �� being the 
mean velocity pressure. 

 

Figure B.1: Principle sketch of the definition of the incidence angle and wind loads acting on the bridge 
deck. 

The main results are summarized in Table B.2. The static load coefficients have proven to be 
more or less independent on the wind direction. Therefore, only the static load coefficients for 
configuration 3 are presented. 
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Table B.2: Static load coefficients for measurements in static wind tunnel tests at an incidence angle 
between -1.5° and 1.5° where the largest positive and negative values are shown if available. The slopes 

dCL/d and dCM/d are determined as the largest slope of a fitted second-degree polynomial in the 
interval -3.0° to 3.1°. 

Config. 
Drag, CD 

[-] 
Lift, CL 

[-] 
dCL/d 

[-] 
Moment, CM 

[-] 
dCM/d 

[-] 

3 0.967 -0.367 3.624 -0.038/0.011 1.182 
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B.1 (3) Guide vanes 0.6 m spacing, vortex spoiler, wind direction 2 

 

 

 

Angle of incidence [°] Static load coefficients [-] 

 Drag Lift Moment 

-9.7 1.526 -0.950 -0.188 

-7.9 1.296 -0.802 -0.157 

-6.0 1.133 -0.659 -0.123 

-3.9 1.043 -0.535 -0.088 

-3.0 0.970 -0.434 -0.061 

-2.0 0.998 -0.438 -0.057 

-1.6 0.954 -0.367 -0.038 

-0.9 0.940 -0.353 -0.033 

0.1 0.967 -0.309 -0.017 

1.0 0.957 -0.265 -0.003 

1.4 0.965 -0.221 0.011 

2.0 0.957 -0.220 0.012 

3.1 0.980 -0.135 0.040 

4.1 1.001 -0.110 0.051 

6.1 1.062 -0.028 0.082 

8.1 1.127 0.037 0.106 

10.1 1.218 0.116 0.131 

Figure B.2: Static load coefficients for configuration 3 (guide vanes 0.6 m spacing, vortex spoiler, wind 
direction 2). Turbulent flow.  
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B.2 (4) Guide vanes 0.6 m spacing, vortex spoiler, wind direction 1 

 
Angle of incidence [°] Static load coefficients [-] 

 Drag Lift Moment 

-10.2 1.562 -0.990 -0.191 

-0.2 0.927 -0.319 -0.015 

10.2 1.187 0.173 0.140 

Figure B.3: Static load coefficients for configuration 4 (guide vanes 0.6 m spacing, vortex spoiler, wind 
direction 1). Turbulent flow. 
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The figures and tables in this annex show the response measured in the buffeting tests with a 
section model of the Julsundet Bridge. The theory behind this annex may be seen in Annex A. 

All figures and tables show the response for the frequency ratio based on the first symmetric 
torsional mode (TS1) and the first three symmetric vertical modes (VS1, VS2, VS3). The 
frequency ratios are 2.34 (TS1/VS1), 1.73 (TS1/VS2) and 1.19 (TS1/VS3), respectively, 
corresponding to the three configurations that have been investigated, see Table C.1. All 
configurations contain all the railings. All the tests have been carried out in turbulent flow with 
along wind horizontal and vertical turbulence intensities of 13-15% and 7-9%, respectively, and 
at an incidence angle of 0°. 

Table C.1: Investigated configurations. All measurements are conducted in turbulent flow with along wind 
horizontal and vertical turbulence intensities of 13-15% and 7-9%, respectively.. 

Config. Bridge configuration 
Mode no. ratio 

Torsion / Heave 
Freq. torsion 

nT [Hz] 
Freq. heave 

nH [Hz] 
Freq. ratio 
nT/nH [-] 

Fig. 

   FS FS MS FS  

3 
Guide vanes 0.6 m spacing, vortex 
spoiler, wind direction 2. 

TS1 / VS1 0.28 0.12 2.37 2.34 C.1 

3 
Guide vanes 0.6 m spacing, vortex 
spoiler, wind direction 2. 

TS1 / VS2 0.28 0.16 1.71 1.73 C.2 

3 
Guide vanes 0.6 m spacing, vortex 
spoiler, wind direction 2. 

TS1 / VS3 0.28 0.24 1.21 1.19 C.3 

The buffeting responses are measured for a period corresponding to at least 10 minutes in full 
scale. 

The vertical displacements of the models are shown normalised with the height of the bridge deck 
(4.00 m in full scale). Positive vertical displacement has been defined “upwards” and positive 
rotation of the model “with the windward side up”. The response is given as a function of 
normalised wind velocity. 

The wind velocity is normalised with the width of the bridge deck (32.0 m in full scale) and the 
natural frequencies in still air. In order to get full-scale wind velocities, the normalised wind 
velocity is multiplied with the full-scale frequency and the full-scale bridge deck height. 

For heave, full-scale accelerations of the bridge deck may be determined by: 

��� = � ∙ �2 ⋅ π ⋅ ��,���
�
 

For torsion, full-scale accelerations at the outer edge of the bridge deck may be determined by: 

��� = sin(Φ) ⋅ ���/2 ∙ �2 ⋅ π ⋅ ��,���
�
 

 
The following symbols have been used: 

b   - Width of bridge deck corresponding to 32.0 m in full scale. 

h   - Height of bridge deck corresponding to 4.00 m in full scale. 

me   - Mass per unit length. 

nH   - Vertical frequency in still. 

nT   - Torsional frequency in still air. 

R   - Vertical displacement. 
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FS   - Full scale. 

H   - Heave. 

MS   - Model scale. 

T   - Torsion. 

U   - Mean wind velocity. 

Uflutter  - Flutter wind velocity with ���� = 1. 

Uflutter,CξCα - Flutter wind velocity with ���� < 1. 

Φ   - Torsional displacement. 

The mass and mass moment of inertia of the investigated section models are shown in Table C.2 
and Table C.3, respectively. 

Table C.2: Masses of the wind tunnel section models compared to full-scale structure. 

Config. 
Me,FS  

[ton/m] 

me,MS,target 

[kg/m] 

me,MS 

[kg/m] 

Deviation 
[%] 

3 (TS1/VS1) 23.4 9.36 9.38 0.21 

3 (TS1/VS2) 23.4 9.36 9.38 0.21 

3 (TS1/VS3) 23.4 9.36 9.48 1.31 

Table C.3: Mass moments of inertia of the wind tunnel section models compared to full-scale structure. 

Config. 
Ie,FS 

[tonm2/m] 

Ie,MS,target 

[kgm2/m] 

Ie,MS 

[kgm2/m] 

Deviation 
[%] 

3 (TS1/VS1) 2482 0.40 0.41 2.45 

3 (TS1/VS2) 2482 0.40 0.41 3.61 

3 (TS1/VS3) 2482 0.40 0.39 -1.22 

The normalised data represents full-scale values for a structure, where modal mass, mode shapes, 
damping ratio, etc. correspond to model conditions. 

The model results represent conditions with a modal coupling coefficient ���� of 1. 

The dynamic properties of the tested sections may be viewed in Table C.4 for heave and torsion. 

Table C.4: Largest measured buffeting responses for full-scale wind velocities up to approx. 60 m/s in 
turbulent flow. The vertical displacements, r, are normalised with the bridge section height, h, 
corresponding to 4.00 m in full scale. The torsional displacements, Φ, are not normalised. 

Config. 
Mode no. ratio 

Torsion / Heave 

Damping [% LD] Max. displacement Flutter velocity (����= 1) Flutter velocity (����< 1) 

Heave Torsion  r/h [-] Φ [°] Uflutter [m/s] Uflutter,CξCα [m/s] 

3 TS1 / VS1 2.8 0.5 0.76 4.93 >61.8 (����= 1) >72.2 (����= 0.50) 

3 TS1 / VS2 1.2 0.6 Flutter with ����= 1 60.0 (����= 1) 74.4 (����= 0.49) 

3 TS1 / VS3 1.4 0.5 Flutter with ����= 1 46.5 (����= 1) No flutter (����= 0.01) 
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C1.1. (3) GUIDE VANES 0.6 M SPACING, VORTEX SPOILER, WIND 
DIRECTION 2, TS1/VS1 

 

 
U/(nHb) [-] Vertical displacement, r/h [-] Torsional displacement,  [°] 

 Mean Std Max Min Mean Std Max Min 

3.52 -0.01 0.02 0.03 -0.06 -0.01 0.11 0.30 -0.32 

5.25 -0.04 0.03 0.04 -0.12 -0.03 0.34 0.99 -1.06 

7.05 -0.07 0.04 0.05 -0.21 -0.05 0.46 1.23 -1.27 

8.78 -0.12 0.05 0.09 -0.29 -0.09 0.64 2.08 -2.10 

9.66 -0.15 0.05 -0.01 -0.41 -0.12 0.58 1.67 -1.90 

10.55 -0.18 0.06 -0.02 -0.39 -0.13 0.77 1.94 -2.33 

11.42 -0.22 0.07 -0.01 -0.44 -0.16 0.94 2.89 -3.63 

11.74 -0.24 0.08 0.00 -0.49 -0.18 0.91 2.18 -2.63 

12.21 -0.26 0.08 -0.04 -0.51 -0.20 0.95 2.76 -3.01 

9.51 -0.18 0.04 -0.05 -0.31 0.26 0.56 2.01 -1.59 

13.87 -0.34 0.09 -0.09 -0.63 -0.26 1.30 3.58 -3.94 

14.31 -0.36 0.09 -0.08 -0.68 -0.27 1.21 3.84 -4.56 

14.64 -0.38 0.09 -0.10 -0.68 -0.30 1.34 3.88 -4.46 

15.00 -0.40 0.09 -0.15 -0.70 -0.31 1.23 3.92 -4.44 

15.19 -0.42 0.09 -0.11 -0.75 -0.33 1.29 3.66 -4.46 

15.52 -0.42 0.09 -0.08 -0.72 -0.32 1.47 4.32 -4.94 

15.61 -0.43 0.08 -0.14 -0.68 -0.30 1.29 3.32 -3.84 

15.82 -0.44 0.09 -0.14 -0.73 -0.30 1.73 4.24 -4.70 

15.96 -0.44 0.08 -0.21 -0.76 -0.30 1.46 4.07 -4.93 

Figure C.1: Buffeting-induced vibrations of Julsundet Bridge configuration 3 (Guide vanes 0.6 m spacing, 
vortex spoiler, wind direction 2, TS1/VS1) at incidence angle 0° in turbulent flow. The logarithmic damping 
decrement is 2.8% for heave and 0.5% for torsion. The measured frequency ratio is 2.37. n is the vertical 
frequency equal to 0.121 Hz in full scale. 
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C1.2. (3) GUIDE VANES 0.6 M SPACING, VORTEX SPOILER, WIND 
DIRECTION 2, TS1/VS2 

 

 
U/(nHb) [-] Vertical displacement, r/h [-] Torsional displacement,  [°] 

 Mean Std Max Min Mean Std Max Min 

1.59 0.00 0.00 0.01 -0.02 -0.01 0.04 0.12 -0.12 

3.46 -0.01 0.02 0.03 -0.06 -0.02 0.17 0.47 -0.49 

5.30 -0.03 0.03 0.05 -0.14 -0.04 0.38 0.89 -1.01 

7.02 -0.07 0.04 0.03 -0.19 -0.08 0.65 1.53 -1.72 

5.65 -0.08 0.02 -0.01 -0.16 0.48 0.34 1.67 -0.73 

8.35 -0.10 0.05 0.04 -0.28 -0.12 1.10 3.30 -3.48 

8.67 -0.12 0.05 0.01 -0.31 -0.13 1.03 3.28 -3.67 

9.14 -0.13 0.06 0.02 -0.30 -0.14 1.20 3.43 -4.02 

9.67 -0.14 0.06 0.04 -0.40 -0.17 1.20 3.24 -3.60 

10.04 -0.16 0.07 0.06 -0.41 -0.20 1.25 3.13 -3.54 

10.40 -0.18 0.07 0.04 -0.48 -0.24 1.64 4.42 -4.93 

11.00 -0.19 0.08 0.05 -0.49 -0.22 1.94 5.23 -5.61 

11.43 -0.22 0.10 0.06 -0.61 -0.29 2.33 5.99 -6.49 

Figure C.2: Buffeting-induced vibrations of Julsundet Bridge configuration 3 (Guide vanes 0.6 m spacing, 
vortex spoiler, wind direction 2, TS1/VS2) at incidence angle 0° in turbulent flow. The logarithmic damping 
decrement is 1.2% for heave and 0.6% for torsion. The measured frequency ratio is 1.71. n is the vertical 
frequency equal to 0.164 Hz in full scale. 
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C1.3. (3) GUIDE VANES 0.6 M SPACING, VORTEX SPOILER, WIND 
DIRECTION 2, TS1/VS3 

 

 
U/(nHb) [-] Vertical displacement, r/h [-] Torsional displacement,  [°] 

 Mean Std Max Min Mean Std Max Min 

1.68 0.00 0.01 0.02 -0.03 -0.01 0.05 0.16 -0.18 

2.60 -0.01 0.02 0.04 -0.06 -0.02 0.41 0.86 -0.93 

3.53 -0.01 0.01 0.03 -0.06 -0.04 0.25 0.98 -1.02 

3.94 -0.02 0.02 0.04 -0.09 -0.05 1.06 2.02 -2.07 

4.33 -0.02 0.03 0.06 -0.13 -0.07 0.91 2.25 -2.34 

4.83 -0.03 0.03 0.09 -0.14 -0.08 1.06 2.48 -2.61 

3.77 -0.05 0.02 0.01 -0.13 0.66 0.50 1.80 -0.54 

5.67 -0.04 0.04 0.12 -0.25 -0.11 0.86 3.03 -3.23 

6.11 -0.05 0.06 0.14 -0.31 -0.15 1.64 3.88 -4.29 

Figure C.3: Buffeting-induced vibrations of Julsundet Bridge configuration 3 (Guide vanes 0.6 m spacing, 
vortex spoiler, wind direction 2, TS1/VS3) at incidence angle 0° in turbulent flow. The logarithmic damping 
decrement is 1.4% for heave and 0.5% for torsion. The measured frequency ratio is 2.37. n is the vertical 
frequency equal to 0.238 Hz in full scale. 
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D.1 Eigenfrequencies

This section outlines the procedure of determining the eigenfrequencies of the system of
an oscillating bridge deck under the influence of coupling self induced aerodynamic loads1

2.

Flutter is a phenomenon where heaving and pitching motion of the bridge deck couple into
one mode with negative damping causing diverging oscillations. In still air the heaving
motion and pitching motion have the eigenfrequencies nξ and nα respectively.

The modes are uncoupled in still air, corresponding to the oscillatory system

Mẍ + Cẋ + Kx = Fa (D.1)

where x = [ξ α]T is the displacement vector containing the modal response of the heaving
and pitching modes and the diagonal (uncoupled) matrices

M =

[
mξ 0
0 mα

]
,C =

[
cξ 0
0 cα

]
,K =

[
kξ 0
0 kα

]
,

with indices ξ and α respectively. m is the modal mass, c is the modal damping constant and
k is the modal stiffness which can be combined into the modal eigenfrequency ω =

√
k/m

and modal damping ratio ζ = c/2
√
km. In still air the motion induced aerodynamic loads

are zero or close to zero. They are defined as

Fa = 1/2ρU2b

[
KH∗1 (K) ξ̇

U
+ KH∗2 (K) bα̇

U
+ K2H∗3 (K)α + K2H∗4 (K) ξ

b

KA∗1(K) bξ̇
U

+ KA∗2(K) b
2α̇
U

+ K2A∗3(K)bα + K2A∗4(K)ξ

]
,

(D.2)

where A∗1, ...A
∗
4, H

∗
1 , ...H

∗
4 are the flutter derivatives, K = b2πn/U is the non-dimensional

frequency, b is the width of the bridge deck, U the wind speed, ρ the density of air and n is
the eigenfrequency of the relevant mode of the effective system. For terms proportional to
the heaving motion, ξ or ξ̇, the eigenfrequency of the mainly heaving mode is used and for
terms proportional to the pitching motion, α or α̇, the eigenfrequency of the pitching mode
is used. These eigenfrequencies are those of the modes of the effective system and not the
static eigenfrequencies.

When the bridge deck is exposed to a flow with wind speed U the self induced aerodynamic
loads Fa introduce components proportional to the deflection x and velocity ẋ. These are
full matrices implying coupling of the two degrees of freedom. When moved to the left-
hand-side of the equation the system matrices of the effective system

Meff ẍ + Ceff ẋ + Keffx = 0 (D.3)

1J. B. Jakobsen, Fluctuating wind load and response of a line-like engineering structure with emphasis on
motion-induced wind forces, Norwegian University of Science and Technology, 1995.

2C. Dyrbye and S. O. Hansen, Wind Loads on Structures, Wiley & Sons Ltd, 1997.

Part I: Suspension bridge crossing Julsundet
Wind tunnel tests and analyses

Annex D
Flutter derivatives

Revision 1, September 24, 2015



D3

are coupled. Both the damping and stiffness of the effective system is different from that
of the purely structural system indicating a change of both eigenfrequencies and damping
ratios. The corresponding state space formulation

ẏ = Aeffy (D.4)

where y = [xT ẋT ]T and the system matrix

Aeff =

[
0 I

−M−1
eff Keff −M−1

eff Ceff

]
(D.5)

has eigenvalues

λA = −ζω0 ± iω0

√
1− ζ2. (D.6)

It is seen that the eigenfrequency of the undampened coupled mode is modulus of the eigen-
value ω0 = |λA| and the modal damping is determined from the real part of the eigenvalue
ζ = −Re (λA) /ω0.

The corresponding eigenvectors show the composition of the coupled modes with respect to
heaving and pitching motion. For higher wind speeds the flutter derivatives increase as does
the coupling of the two degrees of freedom. The modes of the effective system often tend
to a strongly dampened mode that mainly consists of heaving motion and a second mode
that consists of both heaving and pitching which at high wind speeds may be negatively
dampened. Negative damping values of the coupled mode indicates diverging oscillations,
i.e. flutter.

To form the effective system the aerodynamic loads must be redimensionalised which re-
quires the eigenfrequencies used to non-dimensionalise the flutter derivatives A∗1, ...A

∗
4, H

∗
1 ,

...H∗4 . As the flutter derivatives are non-dimensionalised using the eigenfrequencies of the
effective system this forms a circular dependency. However, by redimensionalising the mo-
tion induced loads by the still air eigenfrequencies an estimate of the eigenfrequencies of the
effective system can be computed. This estimate may in turn be used to redimensionalise the
motion induced loads again to obtain a better estimate of the eigenfrequencies of the effective
system. By performing a few iterations of this process the results quickly converge.

D.2 Indicial functions

The eight flutter derivatives are all functions of the reduced velocity

Ur =
U

bn
, (D.7)

where n is the eigenfrequency of the motion related to the particular flutter derivative.

In the present investigation only vertical and torsional motions are considered, i.e. horizontal
motion of the bridge deck is neglected. Flutter derivatives including horizontal motion have
been defined, but wind tunnel tests show that the horizontal motion is of little significance
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for the flutter velocity found. In the present application the indicial functions are defined
according to Costa and Borri 3

Φhk = a0hk −
N∑
i=1

aihk exp

(
−bihk

2U

b
t

)
, (D.8)

where the h-index indicates lift force (L) or pitching moment (M) and the k-index indicates
either vertical motion (y) or pitching (α).

The indicial functions are memory functions comparable to the transient response of struc-
tural dynamics, albeit in opposite dependence

FL(s) = −1

2
ρU2b

dCL
dα

∫ s

0

ΦLα(s− τ)
dw

ds
dτ, (D.9)

where w is the instantaneous, effective angle of attack and the non-dimensional time s =
2U/b.

A generalised time domain formulation of the motion induced loads using indicial functions
is obtained by Costa and Borri is given by

FL(t) = 1/2ρU2b
dCL
dα

[
ΦLy(0)

1

U
ẏ(t) + ΦLα(0)α(t)+

+

∫ t

0

dΦLy

dt
(t− σ)

1

U
ẏ(σ)dσ +

∫ t

0

dΦLα

dt
(t− σ)α(σ)dσ

]
(D.10)

Ma(t) = 1/2ρU2b2dCM
dα

[
ΦMy(0)

1

U
ẏ(t) + ΦMα(0)α(t)+

+

∫ t

0

dΦMy

dt
(t− σ)

1

U
ẏ(σ)dσ +

∫ t

0

dΦMα

dt
(t− σ)α(σ)dσ

]
, (D.11)

where the quantities are dimensional4. In all, four indicial functions are used in the present
implementations corresponding to the two times four flutter derivatives.

The constant part a0hk corresponds to the quasi-steady response to a perturbation and the N
exponential groups describe the evolution of the force with respect to the perturbation. The
quasi-steady part is the limit of Φhk for t → ∞ and is defined as either a0hα = 1 as this
entails the steady response FL = 1/2ρU2bdCL

dα
∆α of an angular change from 0 to ∆α, or

a0hy = 0 as the quasi-steady response to a step vertical deflection is zero.

To use the indicial functions for other purposes than to approximate the obtained flutter
derivatives, it is important that the product dCh

dα

′
a0hα is correct as this determines the quasi-

steady loads. E.g. if dCL

dα
is approximated by 2π or determined during the fitting procedure

the product of dCL

dα
a0Lα can be imposed by modifying the value a0Lα.

3C. Costa and C. Borri, Application of indicial functions in bridge deck aeroelasticity, Journal of Wind
Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 94 2006, pp. 859-881.

4Costa and Borri have not re-dimensionalised the heaving velocity, causing a discrepancy of 1/U vs the
present 2/B.

Part I: Suspension bridge crossing Julsundet
Wind tunnel tests and analyses

Annex D
Flutter derivatives

Revision 1, September 24, 2015



D5

If harmonic motion is assumed, the forces obtained by the time-domain formulation have to
be equal to the forces obtained by the classical formulation, Eq. D.2. By direct insertion the
so called equivalence schemes are obtained and are given below

2π

Ur
H∗1 =

dCL
dα

[
1−

N∑
i=1

aiLy
π2

b2
iLyU

2
r + π2

]
(D.12)

2

U2
r

H∗4 =
dCL
dα

[
N∑
i=1

aiLy
biLy

b2
iLyU

2
r + π2

]
(D.13)

4π

U3
r

H∗2 =
dCL
dα

[
N∑
i=1

−aiLα
biLα

b2
iLαU

2
r + π2

]
(D.14)

4π2

U2
r

H∗3 =
dCL
dα

[
1−

N∑
i=1

aiLα
π2

b2
iLαU

2
r + π2

]
(D.15)

2π

Ur
A∗1 =

dCM
dα

[
1−

N∑
i=1

aiMy
π2

b2
iMyU

2
r + π2

]
(D.16)

2

U2
r

A∗4 =
dCM
dα

[
N∑
i=1

aiMy
biMy

b2
iMyU

2
r + π2

]
(D.17)

4π

U3
r

A∗2 =
dCM
dα

[
N∑
i=1

−aiMα
biMα

b2
iMαU

2
r + π2

]
(D.18)

4π2

U2
r

A∗3 =
dCM
dα

[
1−

N∑
i=1

aiMα
π2

b2
iMαU

2
r + π2

]
(D.19)

(D.20)

The equivalence schemes can be seen as eight equations giving the flutter derivatives as
functions of the indicial parameters. It is seen that the dependence of ΦLy on H∗4 and of ΦMy

on A∗4 may be problematic as values of H∗4 and A∗4 may be uncertain. The values of flutter
derivatives determined close to or at flutter are scattered and their dependency of the reduced
velocity starts to deviate. Therefore some of these values are omitted in the fit and instead
the values are determined by extrapolation via the indicial functions.

For a given set of reduced velocities and flutter derivatives, the objective is then to reduce
the error of the interpolation of the flutter derivatives given by the equivalence schemes. It
is noted that the interpolation is done pairwise, e.g. for the flutter derivatives H∗1 and H∗4 ,
and may involve a compromise between the fit to the two derivatives. Representing the
determined flutter derivatives by indicial functions reduces the results while adding physical
value, which polynomial fits do not. From Eq. D.8 it is seen that the b-coefficients must be
non-negative to ensure converging responses to perturbations. No similar constraints apply
to the a-coefficients as the indicial functions are not strictly bounded.

The coefficients for indicial functions in the present annex should be used solely as a repre-
sentation/interpolation of the measured flutter derivatives as other uses have not been tested
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so far. Idealised values of the derivatives of force coefficients have been used, i.e. dCL

dα
= 2π

and dCM

dα
= π/2.

D.3 Flutter wind speed

To determine the critical flutter wind speedUc from the flutter derivatives the effective system
is constructed in complex notation where the displacement, velocity and acceleration are
phase shifted by the imaginary unit i5[

−Ω2 + 2iζεΩ + 1− Ω2

2γm
(H∗4 + iH∗1 )

]
ξc
b
−
[
CξΩ

2

2γm
(H∗3 + iH∗2 )

]
αc = 0 (D.21)[

−CαΩ2

2γI
(A∗4 + iA∗1)

]
ξc
b

+

[
−Ω2 + 2iζαγωΩ + γ2

ω −
Ω2

2γI
(A∗3 + iA∗2)

]
αc = 0, (D.22)

where

Ω = ω/ωξ = n/nξ (D.23)
γω = ωα/ωξ γm = me/(ρb

2) γI = Ie/(ρb
4) (D.24)

and ξc and αc are complex deflection amplitudes of ξ and α respectively. Note that Ω is
the frequency normalised by the static heaving frequency. The critical flutter wind speed
is determined by determining when the solution to the effective system changes from a de-
caying oscillations to diverging oscillations. This is done by setting the determinant of the
coefficient matrix for Eqs. D.21 and D.22 equal to zero, i.e. both the real and imaginary
parts

R4Ω4 +R3Ω3 +R2Ω2 +R1Ω + γ2
m = 0 (D.25)

I3Ω3 + I2Ω2 + I1Ω + [2ζξγ
2
ω + 2ζαγω] = 0 (D.26)

where the coefficients are given by

R1 = 0 (D.27)
R2 = −γ2

ω − 4ζαζξγω − 1− A∗3/(2γI)− γ2
ωH
∗
4/(2γm) (D.28)

R3 = ζαγωH
∗
1/γm + ζξA

∗
2/γI (D.29)

R4 = 1 +H∗4/(2γm) + A∗3/(2γI)+ (D.30)
(CξCαA

∗
1H
∗
2 − A∗2H∗1 +H∗4A

∗
3 − CξCαA∗4H∗3 )/(4γmγI) (D.31)

I1 = −γ2
ωH
∗
1/(2γm)− A∗2/(2γI) (D.32)

I2 = −2ζαγω − 2ζξ − ζαγωH∗4/γm − ζξA∗3/γI (D.33)
I3 = H∗1/(2γm) + A∗2/(2γI)+ (D.34)

(H∗4A
∗
2 +H∗1A

∗
3 − CξCαH∗3A∗1 − CξCαH∗2A∗4)/(4γmγI). (D.35)

The solution of the flutter determinant is found by plotting the highest roots (corresponding
to the lowest reduced velocity) of the real and imaginary parts of the flutter determinant as a
function of reduced velocity Ur = U/nb and thereby determining the normalised frequency
Ω where the real and imaginary parts intersect, see Figure D.1. Note that here the frequency

5A. Larsen, Prediction of aeroelastic stability of suspension bridges during erection, Proceedings of the
Ninth International Conference on Wind Engineering, New Delhi January 1995, pp. 917-927.
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Figure D.1. The zero determinant is determined at the reduced wind speed when the real
(solid) and imaginary parts (dashed), Eqs. D.25 and D.25 have roots at the same reduced
frequency Ω.

n corresponds to the frequency of the coupled mode and therefore the flutter derivatives
used in Eqs. D.27 through D.35 are found at the same reduced velocity Ur albeit the experi-
mentally determined flutter derivatives have been normalised by the eigenfrequencies of the
corresponding modes of oscillation.

The full scale critical flutter frequency

nc,f = Ωcnξ, (D.36)

where the index f denotes full scale values, is determined from the critical reduced frequency
which is normalised by the static heave frequency nξ. In turn, the critical flutter wind speed
for the full scale structure is determined from the reduced velocity

Uc,f = Ur,cbnc,f = Ur,cbΩcnξ. (D.37)

D.3.1 Flutter wind speed from indicial functions

The flutter wind speed can be determined from indicial functions only through simulation of
the structure in the time domain. The indicial functions in the present work have not been
used for this purpose.
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D.4 Flutter wind speeds for Julsundet bridge, configuration 3

Table D.1. Observed flutter wind speeds for different inclinations and frequency ratios of
configuration 3 converted to full scale flutter wind speeds. These results are based on a a
unit mode coupling coefficient CξCα. A dash indicates that flutter is not observed within the
investigated interval of non-dimensional wind speeds.

Flutter velocities [m/s] Bridge section inclination [◦]
Configuration 0◦ −3◦ 3◦

3 (TS1/VS1) - - 65
3 (TS1/VS2) 71 73 63
3 (TS1/VS3) 57 54 53

Table D.2. Calculated full-scale flutter wind speeds for different inclinations and frequency
ratios of configuration 3. These results are computed from the model dynamics with a mode
coupling coefficients CξCα = 0.50, CξCα = 0.49, CξCα = 0.01 for the modes TS1/VS1,
TS1/VS2, TS1/VS3 respectively and subsequently scaled to full-scale. A dash indicates that
flutter is not predicted within the investigated interval of non-dimensional wind speeds which
corresponds to at least 115 m/s in full scale.

Flutter velocities [m/s] Bridge section inclination [◦]
Configuration 0◦ −3◦ 3◦

3 (TS1/VS1) - 91 -
3 (TS1/VS2) 89 - 82
3 (TS1/VS3) - - -
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D.5 Configuration 3 (TS1/VS1) 0 degree angle

Figure D.2. Flutter derivatives (red) for configuration 3 (TS1/VS1) at 0◦ mean pitchand
the fit using indicial functions (blue). Theodorsen’s solution for the flat plate is shown as a
reference (black).

Table D.3. Indicial pairs for configuration 3 (TS1/VS1) at 0◦ mean pitch.

ΦLy(H
∗
1 , H

∗
4 ) ΦLα(H∗2 , H

∗
3 ) ΦMy(A

∗
1, A

∗
4) ΦMα(A∗2, A

∗
3)

a1 3.530·101 6.521·10−1 3.678·100 1.365·100

b1 3.528·10−2 2.146·10−2 6.734·101 4.795·10−2

a2 −5.762·10−1 −10.000·102 1.605·100 −7.741·10−1

b2 2.687·100 3.274·103 3.713·10−13 4.795·10−2

a3 −3.396·101 − −1.489·10−1 −
b3 3.724·10−2 − 1.143·10−1 −
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Figure D.3. Root curves of real (blue) and imaginary (red) parts of the flutter determinant.
The marks correspond to interpolated values of the calculated flutter derivatives and the
solid lines correspond to the interpolation via indicial functions.

Flutter is not observed in the wind speed range investigated.
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D.6 Configuration 3 (TS1/VS1) -3 degree angle

Figure D.4. Flutter derivatives (red) for configuration 3 (TS1/VS1) at -3◦ mean pitchand
the fit using indicial functions (blue). Theodorsen’s solution for the flat plate is shown as a
reference (black).

Table D.4. Indicial pairs for configuration 3 (TS1/VS1) at -3◦ mean pitch.

ΦLy(H
∗
1 , H

∗
4 ) ΦLα(H∗2 , H

∗
3 ) ΦMy(A

∗
1, A

∗
4) ΦMα(A∗2, A

∗
3)

a1 1.437·100 1.802·100 1.928·100 6.853·100

b1 1.258·10−9 3.453·10−3 1.249·10−2 1.941·10−1

a2 6.508·10−3 −1.197·100 6.239·10−3 6.015·100

b2 1.335·10−4 3.615·10−3 1.950·10−10 1.107·10−1

a3 −5.873·10−1 −10.000·102 −4.840·10−1 −1.220·101

b3 1.771·100 3.971·103 1.160·10−1 1.563·10−1
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Figure D.5. Root curves of real (blue) and imaginary (red) parts of the flutter determinant.
The marks correspond to interpolated values of the calculated flutter derivatives and the
solid lines correspond to the interpolation via indicial functions.

Flutter is not observed in the wind speed range investigated.
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D.7 Configuration 3 (TS1/VS1) 3 degree angle

Figure D.6. Flutter derivatives (red) for configuration 3 (TS1/VS1) at 3◦ mean pitchand
the fit using indicial functions (blue). Theodorsen’s solution for the flat plate is shown as a
reference (black).

Table D.5. Indicial pairs for configuration 3 (TS1/VS1) at 3◦ mean pitch.

ΦLy(H
∗
1 , H

∗
4 ) ΦLα(H∗2 , H

∗
3 ) ΦMy(A

∗
1, A

∗
4) ΦMα(A∗2, A

∗
3)

a1 5.503·102 6.630·10−1 2.287·101 1.392·100

b1 1.806·10−2 1.673·10−2 1.755·10−1 5.861·10−3

a2 −3.826·101 −10.000·102 2.963·100 1.653·10−1

b2 5.015·10−4 3.216·103 3.353·10−2 2.307·100

a3 −5.108·102 − −9.727·10−2 −8.287·10−1

b3 1.951·10−2 − 7.159·10−9 6.036·10−9

a4 − − −2.422·101 −
b4 − − 1.688·10−1 −
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Figure D.7. Root curves of real (blue) and imaginary (red) parts of the flutter determinant.
The marks correspond to interpolated values of the calculated flutter derivatives and the
solid lines correspond to the interpolation via indicial functions.

Flutter is observed at approximately 10.6 m/s and predicted by the fit to indicial functions at
11.6 m/s.
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D.8 Configuration 3 (TS1/VS2) 0 degree angle

Figure D.8. Flutter derivatives (red) for configuration 3 (TS1/VS2) at 0◦ mean pitchand
the fit using indicial functions (blue). Theodorsen’s solution for the flat plate is shown as a
reference (black).

Table D.6. Indicial pairs for configuration 3 (TS1/VS2) at 0◦ mean pitch.

ΦLy(H
∗
1 , H

∗
4 ) ΦLα(H∗2 , H

∗
3 ) ΦMy(A

∗
1, A

∗
4) ΦMα(A∗2, A

∗
3)

a1 2.257·101 5.418·10−1 3.227·101 1.068·100

b1 4.337·10−2 3.120·10−2 1.091·10−2 3.424·10−2

a2 −6.113·10−1 1.210·10−1 1.558·100 3.662·10−1

b2 3.508·100 3.569·10−2 2.663·101 2.061·10−1

a3 −2.128·101 −10.000·102 −3.088·101 −7.775·10−1

b3 4.743·10−2 3.220·103 1.195·10−2 9.641·10−2
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Figure D.9. Root curves of real (blue) and imaginary (red) parts of the flutter determinant.
The marks correspond to interpolated values of the calculated flutter derivatives and the
solid lines correspond to the interpolation via indicial functions.

Flutter is observed at approximately 8.6 m/s and predicted by the fit to indicial functions at
9.0 m/s.
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D.9 Configuration 3 (TS1/VS2) -3 degree angle

Figure D.10. Flutter derivatives (red) for configuration 3 (TS1/VS2) at -3◦ mean pitchand
the fit using indicial functions (blue). Theodorsen’s solution for the flat plate is shown as a
reference (black).

Table D.7. Indicial pairs for configuration 3 (TS1/VS2) at -3◦ mean pitch.

ΦLy(H
∗
1 , H

∗
4 ) ΦLα(H∗2 , H

∗
3 ) ΦMy(A

∗
1, A

∗
4) ΦMα(A∗2, A

∗
3)

a1 1.445·100 5.146·100 9.329·101 7.228·10−1

b1 1.651·10−12 3.538·10−13 2.088·10−2 4.031·10−2

a2 8.032·10−1 −4.549·100 5.835·10−1 1.606·10−1

b2 1.918·100 6.421·10−4 6.833·100 4.831·10−1

a3 −1.402·100 −9.963·102 −9.186·101 −1.970·10−1

b3 1.918·100 3.946·103 2.149·10−2 1.644·10−1
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Figure D.11. Root curves of real (blue) and imaginary (red) parts of the flutter determinant.
The marks correspond to interpolated values of the calculated flutter derivatives and the
solid lines correspond to the interpolation via indicial functions.

Flutter is observed at approximately 8.7 m/s and predicted by the fit to indicial functions at
9.0 m/s.
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D.10 Configuration 3 (TS1/VS2) 3 degree angle

Figure D.12. Flutter derivatives (red) for configuration 3 (TS1/VS2) at 3◦ mean pitchand
the fit using indicial functions (blue). Theodorsen’s solution for the flat plate is shown as a
reference (black).

Table D.8. Indicial pairs for configuration 3 (TS1/VS2) at 3◦ mean pitch.

ΦLy(H
∗
1 , H

∗
4 ) ΦLα(H∗2 , H

∗
3 ) ΦMy(A

∗
1, A

∗
4) ΦMα(A∗2, A

∗
3)

a1 1.385·100 6.417·10−1 2.476·101 5.625·10−1

b1 1.696·10−3 4.112·10−11 6.501·10−2 7.356·10−3

a2 −3.207·10−2 2.482·10−2 1.498·100 8.257·10−2

b2 2.203·10−2 1.336·10−1 3.158·101 9.705·10−1

a3 −5.478·10−1 −2.990·100 −2.341·101 1.877·10−2

b3 2.913·100 1.079·101 6.884·10−2 1.334·10−3
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Figure D.13. Root curves of real (blue) and imaginary (red) parts of the flutter determinant.
The marks correspond to interpolated values of the calculated flutter derivatives and the
solid lines correspond to the interpolation via indicial functions.

Flutter is observed at approximately 7.7 m/s and predicted by the fit to indicial functions at
7.7 m/s.
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D.11 Configuration 3 (TS1/VS3) 0 degree angle

Figure D.14. Flutter derivatives (red) for configuration 3 (TS1/VS3) at 0◦ mean pitchand
the fit using indicial functions (blue). Theodorsen’s solution for the flat plate is shown as a
reference (black).

Table D.9. Indicial pairs for configuration 3 (TS1/VS3) at 0◦ mean pitch.

ΦLy(H
∗
1 , H

∗
4 ) ΦLα(H∗2 , H

∗
3 ) ΦMy(A

∗
1, A

∗
4) ΦMα(A∗2, A

∗
3)

a1 7.996·101 6.854·10−1 1.333·100 1.337·100

b1 6.823·100 3.957·10−2 1.978·10−3 4.052·10−2

a2 5.134·100 −3.516·100 1.265·100 −6.648·10−1

b2 7.740·10−2 9.160·100 3.161·101 4.055·10−2

a3 −3.879·100 − − −
b3 1.156·10−1 − − −
a4 −7.906·101 − − −
b4 6.634·100 − − −

Part I: Suspension bridge crossing Julsundet
Wind tunnel tests and analyses

Annex D
Flutter derivatives

Revision 1, September 24, 2015



D22

Figure D.15. Root curves of real (blue) and imaginary (red) parts of the flutter determinant.
The marks correspond to interpolated values of the calculated flutter derivatives and the
solid lines correspond to the interpolation via indicial functions.

Flutter is observed at approximately 4.7 m/s and predicted by the fit to indicial functions at
5.2 m/s.
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D.12 Configuration 3 (TS1/VS3) -3 degree angle

Figure D.16. Flutter derivatives (red) for configuration 3 (TS1/VS3) at -3◦ mean pitchand
the fit using indicial functions (blue). Theodorsen’s solution for the flat plate is shown as a
reference (black).

Table D.10. Indicial pairs for configuration 3 (TS1/VS3) at -3◦ mean pitch.

ΦLy(H
∗
1 , H

∗
4 ) ΦLα(H∗2 , H

∗
3 ) ΦMy(A

∗
1, A

∗
4) ΦMα(A∗2, A

∗
3)

a1 1.009·101 5.408·100 5.274·101 1.526·100

b1 2.139·100 7.931·10−3 8.453·10−4 2.729·10−2

a2 1.410·100 −4.801·100 2.359·10−1 2.266·10−4

b2 4.943·10−10 8.280·10−3 2.187·100 1.693·10−2

a3 −1.071·101 −10.000·102 −5.140·101 −8.369·10−1

b3 2.138·100 4.279·103 1.723·10−3 2.014·10−4
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Figure D.17. Root curves of real (blue) and imaginary (red) parts of the flutter determinant.
The marks correspond to interpolated values of the calculated flutter derivatives and the
solid lines correspond to the interpolation via indicial functions.

Flutter is observed at approximately 4.5 m/s and predicted by the fit to indicial functions at
5.0 m/s.
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D.13 Configuration 3 (TS1/VS3) 3 degree angle

Figure D.18. Flutter derivatives (red) for configuration 3 (TS1/VS3) at 3◦ mean pitchand
the fit using indicial functions (blue). Theodorsen’s solution for the flat plate is shown as a
reference (black).

Table D.11. Indicial pairs for configuration 3 (TS1/VS3) at 3◦ mean pitch.

ΦLy(H
∗
1 , H

∗
4 ) ΦLα(H∗2 , H

∗
3 ) ΦMy(A

∗
1, A

∗
4) ΦMα(A∗2, A

∗
3)

a1 1.505·100 9.373·10−1 8.838·101 7.042·10−1

b1 1.456·100 2.756·10−1 2.483·10−2 5.089·10−2

a2 1.333·100 1.185·10−1 2.779·10−1 −2.835·10−1

b2 3.987·10−3 5.758·10−1 2.273·100 1.153·101

a3 −2.014·100 −1.868·100 −7.092·10−1 −
b3 1.575·100 2.599·100 2.794·10−1 −
a4 − − −8.646·101 −
b4 − − 2.389·10−2 −
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Figure D.19. Root curves of real (blue) and imaginary (red) parts of the flutter determinant.
The marks correspond to interpolated values of the calculated flutter derivatives and the
solid lines correspond to the interpolation via indicial functions.

Flutter is observed at approximately 4.4 m/s and predicted by the fit to indicial functions at
4.4 m/s.
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Wind tunnel tests and analyses Vortex-induced vibrations, section model 1:50 

The figures and tables in this annex show the response measured in the vortex shedding tests with 
a section model of the Julsundet Bridge. The theory behind this annex may be seen in Annex A. 
Three configurations have been investigated, see Table E.1. All configurations contain all the 
railings. All the tests have been carried out in low turbulent flow with a turbulence intensity below 
approx. 1%. 

Table E.1: Investigated configurations. All tests have been carried out in low turbulent flow. 

Config. Bridge configuration Figure 

1 Guide vanes 0.3 m spacing, wind direction 1. E.1 

2 Guide vanes 0.3 m spacing, wind direction 2. E.2-E.3 

3 Guide vanes 0.6 m spacing, vortex spoiler, wind direction 2. E.4-E.5 

The displacements of the section model are shown normalised by the height of the bridge deck 
(4.00 m in full scale). Positive vertical displacement has been defined “upwards” and positive 
rotation of the model “with the windward side up”. The response is given as a function of 
normalised wind velocity. 

The wind velocity is normalised by the height of the bridge deck and the vertical frequency in still 
air. In order to get full-scale wind velocities, the normalised wind velocities are multiplied by the 
full-scale frequency and height of the bridge deck. 

The following symbols are used: 

b - Along-wind width of bridge deck. 

h - Height of bridge deck. 

me - Mass per unit length. 

nH - Vertical frequency in still air. 

nT - Torsional frequency in still air. 

r - Vertical displacement. 

FS - Full scale. 

H - Heave. 

MS - Model scale. 

T - Torsion. 

U - Mean wind velocity. 

Ucrit - Resonance wind velocity. 

Φ - Torsional displacement. 

The mass and mass moment of inertia of the section model investigated are shown in Table E.2 
and Table E.3, respectively. 
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Table E.2: Masses of the wind tunnel section model compared to the full-scale structure. 

Config 
me,FS 

[ton/m] 

me,MS,target 

[kg/m] 

me,MS 

[kg/m] 

Deviation 
[%] 

1 23.4 9.36 9.73 3.94 

2 23.4 9.36 9.76 4.33 

3 23.4 9.36 9.82 4.95 

Table E.3: Mass moments of inertia of the wind tunnel section model compared to the full-scale structure. 

Config 
Ie,FS 

[tonm2/m] 

Ie,MS,target 

[kgm2/m] 

Ie,MS 

[kgm2/m] 

Deviation 
[%] 

2 2482 0.40 0.39 -2.30 

3 2482 0.40 0.40 -0.10 

The normalised data represents full-scale values for a structure, where modal mass, mode shapes, 
damping ratio, etc. correspond to model conditions. 

The mass-damping parameters as defined in equations (7.3) and (7.4) in the main report, are listed 
in the tables below along with the main results. As no vortex-induced vibrations have been 
observed, the displacements are not reported. 

Table E.4: General mass-damping parameters of the section model. 

Config. 
δ 

[%LD] 

ScG,H 

[-] 

Vortex-induced 

vibrations 

Ucrit,FS 

[m/s] 

St 

[-] 

r/h 

[-] 

aFS 

[m/s2] 

1 1.0 3.04 No - - - - 

2 1.1 3.36 No - - - - 

3 1.0 3.07 No - - - - 

Table E.5: General mass-damping parameters of the section model. 

Config. 
δ 

[% LD] 
ScG,T 

[-] 

Vortex-induced 

vibrations 

Ucrit,FS 

[m/s] 
St 
[-] 

Φ  
[°] 

aFS 

[m/s2] 

2 0.7 1.66 No - - - - 

3 0.7 1.71 No - - - - 
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E.1 (1) GUIDE VANES 0.3 M SPACING, WIND DIRECTION 1 

E.1.1 (1) Heaving vibrations – 1.0% damping 

 

U/(nHh) [-] Vertical displacement, r/h [-] 

 Mean Std Max Min 

2.86 -0.0001 0.0001 0.0004 -0.0006 

3.38 -0.0001 0.0001 0.0004 -0.0006 

4.46 -0.0002 0.0001 0.0004 -0.0007 

4.78 -0.0002 0.0002 0.0005 -0.0008 

5.40 -0.0002 0.0002 0.0004 -0.0009 

6.22 -0.0003 0.0002 0.0007 -0.0012 

6.77 -0.0003 0.0005 0.0009 -0.0016 

7.22 -0.0004 0.0006 0.0011 -0.0019 

7.83 -0.0005 0.0018 0.0028 -0.0036 

8.66 -0.0005 0.0017 0.0026 -0.0037 

9.23 -0.0006 0.0017 0.0028 -0.0041 

9.67 -0.0007 0.0024 0.0041 -0.0058 

10.22 -0.0008 0.0012 0.0018 -0.0036 

10.82 -0.0010 0.0013 0.0023 -0.0042 

11.57 -0.0011 0.0009 0.0017 -0.0039 

12.65 -0.0013 0.0014 0.0025 -0.0052 

13.70 -0.0017 0.0016 0.0030 -0.0066 

15.00 -0.0020 0.0018 0.0033 -0.0075 

16.15 -0.0025 0.0015 0.0019 -0.0070 

17.28 -0.0029 0.0026 0.0040 -0.0097 

18.47 -0.0035 0.0024 0.0030 -0.0099 

19.62 -0.0041 0.0027 0.0051 -0.0134 

20.78 -0.0048 0.0027 0.0040 -0.0137 

Figure E.1: Heaving response of configuration 1 (bridge deck, guide vanes 0.3 m spacing, wind 
direction 1). Low turbulent flow. Structural damping: approx. 1.0% LD. n is the heaving frequency in still 
air. 
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E.2 (2) GUIDE VANES 0.3 M SPACING, WIND DIRECTION 2 

E.2.1 (2) Heaving vibrations – 1.1% damping 

 

U/(nHh) [-] Vertical displacement, r/h [-] 

 Mean Std Max Min 

2.85 -0.0002 0.0001 0.0004 -0.0007 

3.42 -0.0003 0.0001 0.0003 -0.0008 

4.25 -0.0003 0.0001 0.0002 -0.0009 

4.83 -0.0004 0.0002 0.0002 -0.0011 

5.18 -0.0005 0.0002 0.0002 -0.0013 

5.89 -0.0006 0.0002 0.0002 -0.0014 

6.85 -0.0007 0.0003 0.0002 -0.0016 

7.18 -0.0008 0.0002 0.0001 -0.0016 

7.69 -0.0009 0.0004 0.0004 -0.0021 

8.32 -0.0010 0.0005 0.0005 -0.0025 

9.12 -0.0011 0.0008 0.0008 -0.0030 

9.63 -0.0013 0.0008 0.0006 -0.0032 

10.13 -0.0014 0.0016 0.0019 -0.0048 

10.63 -0.0015 0.0008 0.0006 -0.0038 

11.49 -0.0017 0.0015 0.0027 -0.0057 

12.60 -0.0020 0.0010 0.0013 -0.0050 

13.70 -0.0024 0.0016 0.0027 -0.0074 

14.97 -0.0029 0.0021 0.0026 -0.0082 

16.16 -0.0034 0.0020 0.0019 -0.0087 

17.30 -0.0039 0.0025 0.0039 -0.0113 

18.46 -0.0045 0.0021 0.0021 -0.0112 

19.60 -0.0052 0.0022 0.0026 -0.0129 

20.81 -0.0060 0.0025 0.0014 -0.0133 

Figure E.2: Heaving response of configuration 2 (bridge deck, guide vanes 0.3 m spacing, wind 
direction 2). Low turbulent flow. Structural damping: approx. 1.1% LD. n is the heaving frequency in still 
air. 
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E.2.2 (2) Torsional vibrations – 0.7% damping 

 
U/(nTh) [-] Torsional displacement, Φ [°] 

 Mean Std Max Min 

3.08 -0.0002 0.0016 0.0065 -0.0066 

3.44 -0.0002 0.0017 0.0061 -0.0068 

4.01 -0.0002 0.0019 0.0074 -0.0072 

4.25 -0.0002 0.0021 0.0096 -0.0086 

5.04 -0.0003 0.0034 0.0124 -0.0110 

5.49 -0.0005 0.0032 0.0104 -0.0113 

5.72 -0.0004 0.0047 0.0161 -0.0164 

6.04 -0.0005 0.0045 0.0129 -0.0153 

6.44 -0.0005 0.0064 0.0185 -0.0176 

6.91 -0.0005 0.0078 0.0193 -0.0209 

7.54 -0.0008 0.0111 0.0323 -0.0347 

8.19 -0.0008 0.0165 0.0427 -0.0430 

8.93 -0.0010 0.0137 0.0406 -0.0417 

9.59 -0.0012 0.0121 0.0406 -0.0425 

10.32 -0.0013 0.0216 0.0635 -0.0694 

11.02 -0.0015 0.0391 0.0797 -0.0854 

11.70 -0.0016 0.0310 0.0933 -0.0932 

12.39 -0.0016 0.0268 0.0899 -0.0951 

13.08 -0.0021 0.0242 0.0630 -0.0670 

13.78 -0.0018 0.0262 0.0844 -0.0897 

14.45 -0.0023 0.0518 0.1226 -0.1239 

15.15 -0.0021 0.0473 0.1280 -0.1284 

15.88 -0.0021 0.0385 0.0953 -0.1003 

16.56 -0.0024 0.0475 0.1439 -0.1477 

17.21 -0.0020 0.0437 0.1225 -0.1318 

17.89 -0.0020 0.0595 0.1948 -0.1931 

18.58 -0.0025 0.0648 0.1774 -0.1950 

19.28 -0.0025 0.0698 0.2555 -0.2516 

19.97 -0.0023 0.0726 0.2330 -0.2360 

20.60 -0.0019 0.0916 0.2579 -0.2742 

Figure E.3: Torsional response of configuration 2 (bridge deck, guide vanes 0.3 m spacing, wind direction 
2). Low turbulent flow. Structural damping: approx. 0.7% LD. n is the torsional frequency in still air. 
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E.3 (3) GUIDE VANES 0.6 M SPACING, VORTEX SPOILER, WIND DIRECTION 2 

E.3.1 (3) Heaving vibrations – 1.0% damping 

 

U/(nHh) [-] Vertical displacement, r/h [-] 

 Mean Std Max Min 

2.83 -0.0001 0.0001 0.0005 -0.0005 

3.46 -0.0001 0.0001 0.0003 -0.0006 

4.47 -0.0001 0.0001 0.0004 -0.0007 

4.74 -0.0002 0.0002 0.0003 -0.0009 

5.21 -0.0002 0.0002 0.0006 -0.0010 

6.13 -0.0003 0.0003 0.0008 -0.0013 

6.75 -0.0004 0.0003 0.0006 -0.0014 

7.23 -0.0005 0.0006 0.0012 -0.0021 

7.74 -0.0005 0.0005 0.0010 -0.0020 

8.65 -0.0007 0.0006 0.0011 -0.0024 

9.18 -0.0008 0.0007 0.0014 -0.0030 

9.70 -0.0009 0.0004 0.0006 -0.0026 

10.31 -0.0011 0.0005 0.0003 -0.0025 

10.96 -0.0013 0.0012 0.0028 -0.0054 

11.65 -0.0014 0.0018 0.0029 -0.0059 

12.70 -0.0019 0.0013 0.0021 -0.0058 

13.84 -0.0024 0.0024 0.0037 -0.0083 

15.11 -0.0029 0.0020 0.0026 -0.0088 

16.24 -0.0035 0.0022 0.0027 -0.0098 

17.39 -0.0042 0.0020 0.0012 -0.0096 

18.57 -0.0049 0.0023 0.0019 -0.0118 

19.74 -0.0057 0.0023 0.0026 -0.0137 

20.93 -0.0066 0.0033 0.0033 -0.0169 

Figure E.4: Heaving response of configuration 3 (bridge deck, guide vanes 0.6 m spacing, vortex spoiler, 
wind direction 2). Low turbulent flow. Structural damping: approx. 1.0% LD. n is the heaving frequency in 
still air. 
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E.3.2 (3) Torsional vibrations – 0.7% damping 

 

U/(nTh) [-] Torsional displacement, Φ [°] 

 Mean Std Max Min 

2.62 0.0004 0.0016 0.0067 -0.0051 

2.96 0.0005 0.0017 0.0065 -0.0055 

3.35 0.0006 0.0016 0.0067 -0.0059 

3.69 0.0008 0.0018 0.0069 -0.0060 

4.29 0.0011 0.0033 0.0133 -0.0101 

4.66 0.0012 0.0042 0.0131 -0.0111 

5.03 0.0013 0.0034 0.0126 -0.0101 

5.22 0.0015 0.0026 0.0110 -0.0089 

5.54 0.0018 0.0036 0.0130 -0.0087 

5.87 0.0020 0.0040 0.0154 -0.0106 

6.27 0.0021 0.0036 0.0158 -0.0116 

6.84 0.0026 0.0144 0.0358 -0.0307 

7.47 0.0031 0.0194 0.0539 -0.0469 

8.07 0.0036 0.0147 0.0431 -0.0379 

8.70 0.0043 0.0255 0.0612 -0.0502 

9.35 0.0051 0.0184 0.0498 -0.0421 

9.97 0.0059 0.0178 0.0572 -0.0479 

10.59 0.0068 0.0212 0.0690 -0.0534 

11.25 0.0077 0.0247 0.0715 -0.0590 

11.86 0.0086 0.0359 0.1004 -0.0839 

12.47 0.0096 0.0222 0.0704 -0.0520 

13.09 0.0106 0.0274 0.0968 -0.0737 

13.75 0.0115 0.0312 0.0991 -0.0756 

14.35 0.0129 0.0449 0.1311 -0.1136 

14.98 0.0138 0.0409 0.1614 -0.1378 

15.60 0.0155 0.0511 0.1824 -0.1447 

16.23 0.0169 0.0533 0.1548 -0.1223 

16.78 0.0184 0.0461 0.1488 -0.1191 

17.44 0.0202 0.0646 0.1976 -0.1578 

18.07 0.0213 0.0626 0.1999 -0.1615 

Figure E.5: Torsional response of configuration 3 (bridge deck, guide vanes 0.6 m spacing, vortex spoiler, 
wind direction 2). Low turbulent flow. Structural damping: approx. 0.7% LD. n is the torsional frequency 
in still air. 
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F.1 The wind tunnel 

The wind tunnel testing has been conducted in a boundary layer wind tunnel at Svend Ole 
Hansen ApS. The wind tunnel has a cross section of 1.55 x 1.75 m2 as shown in Figure F.1.  

A fan located at the beginning of the wind tunnel forces the flow through the wind tunnel, which 
is then guided back outside the wind tunnel by using vertical guide vanes after the test section. 
The maximum air velocity is approx. 10 m/s. However, by lowering the ceiling, it is possible to 
increase the maximum wind velocity to approx. 16 m/s. Though, this is only used during 
calibration of measuring equipment as it would yield large blockage ratios during model testing. 

Model

Ventilator

Vertical section of wind tunnel

1.55m

approx. 12m

Spires for turbulence

Roughness elements on the floor

 

Model

Ventilator 1.75m

approx. 12m

Horizontal section of wind tunnel
 

Figure F.1: Principle sketches of the boundary layer wind tunnel used in the testing. 

 
Figure F.2: Boundary layer wind tunnel at Svend Ole Hansen ApS. The picture shows the wind tunnel 
upstream. 

Inside the wind tunnel, a Pitot tube is mounted approx. 0.3 m from the wall, 5 m upstream from 
the test position, and 0.15 m below the test position. The Pitot tube measures both the static and 
the stagnation pressure also known as the total pressure. The Pitot tube is connected to a 
manometer, which shows the dynamic pressure ��  found as the difference between the 
stagnation pressure �� and the static pressure �� in accordance to Bernoulli’s equation: 

 �� = �� + �� (F.1) 
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Hence, the wind velocity may be determined by the definition of the dynamic pressure: 

 
�� =

1

2
������ ⟺ � = �

2��

����
�

�.�

 (F.2) 

This means that the wind velocity is calculated by the air density ����, which is a function of the 
barometric pressure and the temperature. The barometric pressure and the temperature is 
measured simultaneously with the dynamic pressure. 
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F.2 Flow properties 

The distance from the contraction to the test section is approx. 12 m. In low turbulent flow, the 
distance between the contraction and test section is kept as smooth as possible, meaning neither 
spires nor lists are mounted. 

The turbulent boundary layer is created by placing three vertical spires right after the contraction. 
The sizes of the spires depend on the degree of turbulence intensity which is desired. 

The roughness specified in the Danish and European norms may be modeled in the usual scales 
by using standardized test setups. 

The horizontal velocity profile illustrating the horizontal homogeneity of the flow at the test 
position is shown in Figure F.3 for low turbulent flow in the left figure and in turbulent flow in 
the right figure. It is seen in Figure F.3 that close to the sides there is a boundary layer with a 
width of approx. 0-0.2 m where the wind velocity is lower than in the center. The variation of the 
mean wind velocity is within approx. 1.5% in low turbulent flow and approx. 2% in turbulent 
flow. 

  

Figure F.3: Horizontal velocity profile in low turbulent flow and turbulent flow. V0 is the wind velocity at 
the centre of the wind tunnel and Vp is the wind velocity at other distances. 

The ratio of the wind velocity pressure along the model and the wind velocity pressure at the 
Pitot tube is shown in Table F.1. Measurements have shown that the ratio of the velocity 
pressure at the model and the velocity pressure at the Pitot tube is independent of the wind 
velocity in the range of velocities investigated in the present tests. 

Table F.1: Ratio of mean velocity pressure q along the test position and the velocity pressure at the 
monitoring Pitot tube qpitot. 

 Low turbulent flow (<1%) Turbulent flow (13-15%) 

q/qpitot 1.05 1.01 
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F.3 The model 

Model scales are typically chosen based on two contradicting criteria. On one hand, the model is 
desired to be as large as possible in order to model important details of the construction. 
However, due to the limited size of the wind tunnel, a too large model would cause blockage in 
the wind tunnel, which could have significant effects on the test results if the blockage ratio is 
above 5-10 %. The blockage ratio is defined as the projected area relative to the cross-sectional 
area of the wind tunnel which is 2.7 m2. 

F.3.1 Effect of scaling 

Generally, it is expected that loads induced by a fluid flow around a body are determined by the 
established flow field around the body. The characterization of the flow field is the forces inside 
the fluid, such as the friction and inertia forces, acting on the surface of the body. If the ratio 
between all the acting forces are identical in both full and model scale, the two flows may be 
considered being similar to each other, meaning full physical similarity is achieved. However, in 
practice it is not necessary to match every full-scale force to the model. When basing the 
similarity of the ratios of e.g. Reynolds number and the ratio between inertia and viscous forces 
related to flow states or properties fluid mechanical similarity is achieved. This covers the 
majority of physical phenomena in connection to flow-induced load and responses. 

Though, fluid mechanical similarity is not possible to simulate in wind tunnel testing as the 
physical properties of the air are identical in both nature and wind tunnel testing. Likewise, the 
gravity of the earth is a natural constant and invariable through all scales. This means only 
partial similarity is achieved allowing a certain degree of scaling mismatch on secondary flow 
phenomena. 

Another criterion for similarity is the similarity of the flow field geometry and acting forces in 
nature and in model scale. This assumption is based on the fact that a specific unique ratio of all 

acting forces will create a corresponding specific unique flow field, giving an identical flow 
pattern and hence identical force ratios. Analyzing the geometry of a flow field, it is obvious that 

in model scale, two related flow fields need to be taken care of, namely the background and the 
near flow around the body. The properties of the background flow are generally described by the 

airflow distribution of mean wind velocity, turbulence intensity, coherence and integral length 
scale of the turbulence, while the near field of the flow around a body is characterized by 

stagnation, separation and reattachment of the flow on the body. Typically, one can assume that 
the background flow is properly scaled, meaning the near flow around the body needs proper 

scaling. This can be done by Reynolds law, which specifies identical ratios between inertial and 
friction forces in model scale (��) and in nature (��) as shown in Equation  

(F.3): 
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where �� is inertial forces, �� is friction forces, � is the wind velocity, � is the area, � is the 

dynamic viscosity, 
��

��
 is the velocity gradient near a body with the distance �, � is the length and 

� is the kinematic viscosity. 

Due to the fact that the physical properties of air is the same in both nature and model, it would 
as a consequence of the Reynolds law require extreme model wind velocities in order to fulfill 
the law. In the present case, the geometric scale is 1:50, meaning it would require 50 times the 
presumed full-scale wind velocity to fulfill the Reynolds law. This is most often not possible to 
simulate and could therefore lead to a change of the separation points compared to the nature and 
hence a significant error in the results.  

When a fluid approaches a body, the area around the body becomes a region consisting of 
disturbed flow. This disturbance in the flow is caused by the separation of the local surface 
boundary layer at some point along the body. This leads to a change in the flow, going from 
moving in streamlines in low turbulent flow into an unsteady flow in different directions. 
Typically, bodies are distinguished between rounded and sharp-edged bodies. On sharp-edged 
bodies, the location of the separation point is predefined by the location of the sharp edges while 
on rounded bodies, which have no sharp edges, the separation point varies depending on the 
wind velocity and thus Reynolds number ��. At �� > 40 the separation of the boundary layer 
over the cylinder is caused by an adverse pressure gradient, which is imposed by the divergent 
geometry of the flow environment at the rear side of the cylinder. This causes the formation of a 
shear layer as shown in Figure F.4. 

 
Figure F.4: Detailed figure of flow near separation [5]. 

The change of separation point with Reynolds number on rounded bodies means that the forces 
might be overestimated when scaling rounded bodies from full-scale to model scale. However, 
for sharp-edged bodies a relaxation within Reynolds scaling may be allowed as the separation 
points are predefined by the body geometry and are therefore independent of the wind velocity 
and the Reynolds number provided that separation occurs. Additionally, the reattachment points 
may be assumed to be correct if the following is fulfilled: 

 
�� =

� �

�
> ����� = 4000 (F.4) 

where ����� is the onset Reynolds number for invariant flow field geometry. 

Fulfilling the requirement presented in Equation (F.4), the ratios for geometry, frequency, time 
and velocity between model and full scale are: 

Geometric scale: �� =
���

���
 

Frequency scale: �� =
���

���
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Time scale: �� =
1

��
 

Velocity scale: �� =
��

��
 

 



 

Vedlegg B:  Vindrapport, Kjeller Vindteknikk AS 
  



 

1. Ekstremvind med 50 års returperiode 
 

Tabell 1: Ekstremverdier med 10 min middelvind og 50 års returperiode hentet fra rapport 
KVT/TMW/2015/R052 

 N NE E SE S SW W NW Omni 

Midsund 25.5 18.6 19.0 23.9 26.4 19.4 15.8 23.6 27.2 

Julbø 26.8 17.5 18.5 21.7 27.8 25.7 26.8 25.9 29.1 

Halsaneset 22.3 17.9 22.6 28.2 25.6 19.8 21.7 21.1 28.4 

Åkvik 20.1 20.4 16.8 25.3 24.6 22.5 23.6 23.2 26.3 

 
 

Tabell 2: Ekstremverdier med 3 sec vindkast og 50 års returperiode hentet fra rapport 
KVT/TMW/2015/R052 [1] 

 N NE E SE S SW W NW Omni 

Midsund 36.5 25.1 25.4 30.8 35.3 32.4 35.2 39.2 40.0 

Julbø 34.0 24.6 25.8 31.6 36.3 40.4 40.5 32.5 42.1 

Halsaneset 32.1 23.8 29.3 36.8 30.6 33.5 38.0 32.7 39.0 

Åkvik 30.3 30.6 27.2 30.5 30.6 33.8 36.3 30.0 36.7 

 
Dette betyr at 50 års verdien for 10 min middelvind er foreløpig beregnet til 26 – 29 
m/s for de 4 mastene. Det er foreløpig ikke beregnet verdier utover langs 
brubaner. Dette vil bli gjort senere i høst når 500 m modelldata er klare for videre 
postprossering. Da beregnes ekstremverdier for mastepunktene og for punkter langs 
traseen og det tunes mot måleresultatene. 
 
Fra Norsk Standard (Eurocode 1) har vi 30 m(s i Midsund kommune og 29 m/s i Halsa 
kommune. Vi kan legge på en retningskorreksjon for vind langs fjorden og derved få 
0.9 for sørlig vind og 0.8 for nordlig vind. Vi benytter da 0.9. Med 0.05 m som 
effektiv overflateruhet får vi 35 og 34 m/s på de to stedene. Velger vi å redusere 
effektiv overflateruhet til 0.01 m øker disse verdiene til 39 og 38 m/s. Det er da 
ikke innlagt retningskorreksjon i beregningene. 
 
Praksis har vist at 0.05 m ofte passer best for ekstremt sterk vind i norske fjorder. 
 
Etter dette anbefaler vi at 35 m/s benyttes som 50-års verdi for Julsundet og 34 
m/s for Halsafjorden. Måleresultatene viser at dette trolig er noe konservativt, 
men da måleseriene er korte kan det være grunn til ikke å gå lavere. 
 

2. Retningsfaktorer for ekstremvind 
 



Ekstremvindene i kap.1 gjelder vind uansett retning. For Julsundet er det risiko for 
at slik vind kan komme både på langs og på tvers av brua, spesielt på Julbø – siden. 
Vi velger derfor 1.0 som retningsfaktor uansett retning her. 
 
For Halsafjorden kan det se ut til at det kan reduseres til 0.9 for vind langs brua. 
 
 

3. Overgangsfaktorer til andre returperioder 
 
 
Tabell 3 Ekstremvindanalyse fra langtidsdata for Ona fyr. Tabell viser årlig sannsynlighet for 
overskridelse, samt returperiode p, fra 2, til 500 år, med tilhørende vindhastighet i m/s 
 

p 0.5 0.2 0.1 0.05 0.04 0.02 0.01 0.002   
T 2 5 10 20 25 50 100 500 years 
U 31.0 34.1 36.0 37.7 38.2 39.8 41.3 44.6 m/s 

U50/UT 0.78 0.86 0.90 0.95 0.96 1.00 1.04 1.12   
CSAN 0.80 0.86 0.91 0.95 0.96 1.00 1.04 1.12   

 
I Tabell 3 er p, T og U hentet direkte fra rapport KVT/TMW/2015/R052 [1]. Utfra 
bergningen for ekstremvindanalysen for Ona er også 500 års verdien satt inn i 
tabellen over. Forholdstall U50/UT er da beregnet utfra Onadataene. Siste rad i 
tabellen over er hentet fra Design basis for Hardangerbrua [2] og er bygget på 
teoretisk sammenheng mellom 50 års returperiode og returperioder fra 2 til 500 år. 
Det er særdeles god overensstemmelse slik at CSAN fra Design-Basis kan brukes 
direkte for Ona og er et godt estimat for Halsafjorden og Julsundet inntil endelig 
analyse foreligger. 
 
 
 

4. Turbulensintensiteter 
 
 
 
Tabell  

Tabell 3: Vindforhold, varians og integrale lengdeskalaer for episoder med sterk vestlig vind 
innover landsdelen 

 Turbulensintensitet, I=/U Integrale lengdeskalaer 
 
Episode  Målested 

U 
[m/s] 

Dir 
[°]      Lu [m] Lv [m] Lw [m] 

2014-09-
26 Midsund 8.6 319 0.49 0.41 0.36 113 36 34 

2014-09-
26 Julbø 18.7 266 0.18 0.18 0.09 180 159 39 

2014-09-
26 Halsaneset 11.0 274 0.29 0.27 0.16 168 59 30 

2014-03-
16 Midsund 9.4 306 0.54 0.40 0.35 97 58 38 

2014-03-
16 Julbø 18.3 261 0.21 0.16 0.10 418 109 35 



 
 

Tabell 4: Vindforhold, varians og integrale lengdeskalaer for episoder med nordlig vind i 
Julsundet og Halsafjoreden 

 Turbulensintensitet, I=/U Integrale lengdeskalaer 

Episode Målested U 
[m/s] 

Dir 
[°]    Lu [m] Lv [m] Lw [m] 

2014-03-
14 Midsund 20.0 355 0.10 0.09 0.04 374 116 44 

2014-03-
14 Julbø 14.5 360 0.08 0.06 0.04 398 123 50 

2014-09-
26 Halsaneset 10.4 349 0.09 0.08 0.05 95 137 43 

 
 
 

Tabell 5: Vindforhold, varians og integrale lengdeskalaer for en episode med moderat sørlig vind 
i Julsundet og Halsafjorden 

 Turbulensintensitet, I=/U Integrale lengdeskalaer 
 
Episode  Målested 

U 
[m/s] 

Dir 
[°]      Lu [m] Lv [m] Lw [m] 

2014-04-
16 Midsund 7.9 183 0.21 0.21 0.19 112 79 49 

2014-04-
16 Julbø 11.5 186 0.06 0.05 0.03 370 98 52 

2014-04-
16 Halsaneset 8.1 172 0.14 0.12 0.06 213 151 86 

 
 
 
 
Konklusjonen på dette er at det er moderate turbulensintensiteter for vind langs 
fjorden fra sør og nord begge steder og at  0.14, 0.12 og 0.06 kan benyttes i 50 m 
nivå begge steder. 
 
Ved sterke vindfelt fra vest over Julsundet har vi imidlertid en spesialsituasjon. Her 
er vinden svært turbulent og dreid på nordvest ved Midsund, turbulensintensitet 
0.50, 0.40 og 0.35 er målt i episoder med sterk vind. På Julbø er da vinden langs 
brua fra vest og med betydelig reduksjon i turbulensintensiteten med 0.20, 0.16 og 
0.10. 
 
Kjeller Vindteknikk finner ikke at forholdene ved sterk vestlig vind over Julsundet 
er tilstrekkelig utredet. Det er behov for måling i flere stormepisoder. Det er 
allerede i gang en mulig økning i måleprogrammet i det muligheten av å sette opp 
en 70 m høy mast målemast på kaia i Midsund nå blir utredet. 
 
 
 
 
 
 



5. Høydeprofiler av vinden opp til 250 m nivå 
 
 

6. Tabell 5: Eksponent,  i vindprofilformelen U50/U30=(Z50/Z30) 

 
N  NØ  Ø  SØ  S  SW  W  NW 

Julbø  0.06 0.34  0.15 0.03 0.05 0.11 0.05  0.06

Midsund  0.32 0.06  0.04 0.07 0.04 0.02 0.16  0.20
 
 
Tabell 5 for vindprofiler basert på de 30 sterkeste vindene i hver sektor for Julbø, 
Midsund og Halsaneset. Tabellen viser svært ujevne tabell som er et resultat av 
lokalt terreng og overflate rundt målerne. Resultatet egner seg ikke til bruk for 
ekstrapolasjon til 250 m. 
 
En anbefaler derfor at Eurocode 1 legges til grunn med overfalteruhet 0.05 m. 
Kjelelr Vindteknikk vil gjøre analyser basert på 500 m data i flere lag å anbefale 
profielr ut fra dette i neste delrapport i desember 2015, men kan komme med 
delresultater på et tidligere tidspunkt viss ønskelig. 
 
 

7. Konklusjon og videre arbeid 
 
Alle resultater må betraktes som foreløpige. Mer data er nødvendig. I tillegg pågår 
det et arbeid med å framskaffe langtidsserier av modellerte værdata på skal 500 x 
500 m. Diss vil gi bedre grunnlag for horisontal og vertikal ekstrapolasjon. Vind fra 
disse modellene vi komme inn i neste delrapport (desember 2015). Vi vil samtidige 
designe rapportene framover slik at det enkelt kan finnes svar på følgende 
spørsmål: 
 

-          Vinden i bruas lengderetning (u), bruas tverretning (v) og vertikalt 
(w). 

-          Høydeprofil av vinden opp til 250 moh 
-          Middelvind med 2, 10, 50, 100 og 500 års returperiode. 
-          Turbulensintensiteter. 
-          Vindkomponentenes spektraltetthet. 
-          Vindens romlige egenskaper, ko-spektrum. 
-          Sannsynlighetsfordeling av vindretning og vindhastighet. 
-          Retningsfaktorer. 
-          Sesongfaktorer. 
-          Langtidsstatistikk hentes fra målinger fra nærliggende målestasjon 

med tilgjengelige data. 
 
Design Basis fra Hardangerbrua vil også bli benyttet som mal. 
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1 Innledning 

Bakgrunnen for denne rapporten er planleggingen av ferjefri E39 gjennom 
Møre og Romsdal. Vinddata er innsamlet for de aktuelle brukrysningene over Halsafjorden 
på Nordmøre og Julsundet ved Molde. Halsafjorden er planlagt krysset ved en hengebru fra 
Åkvik til Halsaneset og Julsundet ved hengebru mellom Julbø i Molde kommune og 
Nautneset i Midsund kommune. 

Målemastene kom noe senere i drift enn planlagt fordi avtaler og formaliteter ikke kom på 
plass som forutsatt. Mastene ved Midsund, Julbø og Halsaneset ble satt opp i februar 2014. 
Masten ved Åkvik ble ekstra forsinket og ble først satt opp i mars 2015.  

Begge bruprosjektene har utfordringer knyttet til turbulent energi. Kjeller Vindteknikk har 
påtatt seg oppgaven med måling av vind på nesene der brutårnene vil bli bygget. Det 
måles i tre nivåer med ultrasonisk utstyr og vinden registreres i tre dimensjoner med en 
frekvens på 10 Hz. Alle data sendes elektronisk over GSM til Kjeller Vindteknikk. 

Denne rapporten gir en oversikt over driften i måleperioden fra februar 2014 fram til 
februar 2015 for tre av mastene og for perioden mars til juni 2015 for den siste. Det er 
valgt en 12 måneders periode for de tre første mastene for å kunne fremstille et komplett 
kalenderår med data. Dataseriene med 10 minutters midling (vindhastighet, retning, 
turbulensintensitet) har god datadekning i hele måleperioden, mens den høyfrekvente 
innsamlingen tok noe tid å få godt på plass. Det viste seg nødvendig med gode filtre for å 
fjerne feildata som sporadisk dukker opp i et slikt materiale. Etter litt tilpasning og 
feilsøkningsmetodikk i starten, har det vært meget god datafangst for alle sensorene. 

I tillegg til at data kontinuerlig overføres til Kjeller Vindteknikk lagres data også lokalt på 
minnebrikker. Det hentes strøm fra batterier som lades ved solceller. Batterikapasiteten 
overvåkes kontinuerlig. 

I kapittel 2 er det valgt å vise mastenes plassering i terrenget selv om dette også finnes i 
delrapport [1]. Dette for å lette diskusjonen av resultatene. Kapittel 3 omhandler 
databehandling, kapittel 4 generell vindstatistikk for måleperioden. I kapittel er det utført 
normalårskorrigering og i kapittel 6, oppdatert ekstremvindanalyse. I appendiks omtales 
mer detaljerte mastebeskrivelser. Der vises også plot over data innsamlede data i 2015.  
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2 Sted og topografi 
2.1 Julsundet 

Julsundet skiller Molde kommune/Fræna kommune på østsiden og øykommunene Midsund/ 
Aukra på vestsiden. Julsundet er ca. 17 km langt og løper nord - sør.  På sørsida går sundet 
over i Moldefjorden, på nordsida over i Harøyfjorden. Julsundet er smalest der brua er 
planlagt hvor det er ca. 2.5 km bredt med fjell opp i 500 – 600 m på begge sider. Julsundet 
og målemastenes plasserings er vist i Figur 2-1. 

2.2 Halsafjorden 

Halsafjorden løper sørøst til nord – nordvest, fra Todalen og Åvund ut mot Tustna. På 
vestsida av fjorden ligger Tingvoll kommune, mens Halsa kommune omfatter østlige del, 
øst for bruspennet. Fjorden er 2.5 km bred ved det planlagte bruspennet. Det er 
skogkledde lier på begge sider som går opp i 200 – 500 m. Halsafjorden og målemastenes 
plasserings er vist i Figur 2-2. 
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Figur 2-1: Oversikt over Julsundet med målemaster ved Julbø og Midsund. Målestokk 1:50 000 
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Figur 2-2: Oversikt over Halsafjorden med målemaster ved Halsaneset og Åkvik. Målestokk 1:100 000 
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2.3  Midsund 

Målemasten er montert på Nautneset, på vestbredden av Julsundet. Nautneset er et 
skogkledd nes som strekker seg 300 m ut i fjorden, og der terrenghøyden faller fra ca 50 m 
ned til fjorden. På vestsida stiger terrenget rakst opp mot 600 moh. Masten er montert 
100 m innenfor det ytre neset, 24 moh. Neset er skogkledd og ganske bratt ned til sjøen. 

Figur 2-3 Midsund med plassering av målemast 
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Figur 2-4: Midsund målemast sett fra sørøst.
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2.4 Julbø 

Figur 2-5: Julbø med plassering av målemast. 

Julbø ligger på et lavt nes ganske langt ut i fjorden på østsiden av Julsundet. Selve neset 
går opp i 8 moh, mens målemasten er montert 4 moh. Neset er sporadisk dekket av noen 
trær. Det er en bratt kant fra sjøen på sørvestsida av neset. 
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Figur 2-6: Målemasten på Julbø. 
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2.5 Halsaneset 

Figur 2-7: Halsaneset med plassering av målemast. 

Målemasten er montert på Halsaneset, på vestbredden av Halsafjorden. Halsaneset 
strekker seg 500 m ut i fjorden. Det er høydedrag langs sørøstbredden, og en mindre 
dominant rygg lenger nordvest. Høyden går opp i 15 til 40 m på disse høydedragene, og 
disse er skogkledde. Ytterste del der masta står er 50 m bredt og 70 m langt og ligger 0 til 
10 m over havet. Dette ytre neset er nå uthogget, unntatt helt ute på pynten. 
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Figur 2-8: Halsaneset med målemast sett innenfra neset og østover mot Åkvik. 
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2.6 Åkvik 

Figur 2-9: Orneset, Åkvik med plassering av målemast. 

Målemasten er montert på Åkvik ved Ornset. Masten står på et 200 m bredt nes på østsiden 
av Halsafjorden. Målestedet ligger ytterst, ca 6 moh, på en rygg som faller fra ca 80 m 
høyde over en avstand på 500 m fra Haugen. Ryggen er skogdekket. 
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Figur 2-10 Åkvik med målemast mot nord-vest. 
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3 Datainnsamling 
3.1 Målemaster 

3.1.1 Midsund, Julbø og Halsaneset 
De tre målemastene ved Midsund, Julbø og Halsaneset er bardunerte 50 m rørmaster med 
lynavleder i toppen. Skog nær mast og barduner er hugget og ryddet bort, og nøyaktige 
oppmålinger er foretatt. Mastene har ankommet målestedene i seksjoner og er satt 
sammen på målestedene. De ble alle lagt i tilnærmet horisontal stilling, støttet opp av 
trebukker der underlaget er ujevnt. De ble så jekket opp ved bruk av hjelpemast og 
kontinuerlig bardunstramning. Alle sensorer og kabler ble festet på masta og testet før 
reisningen startet. Installasjonene har vært krevende på grunn av komplisert 
mikroskalatopografi. Resultatet var imidlertid vellykket. På hver mast er det brukt 20 
barduner fordelt på fem bardunfestenivåer, og etterstramming er utført; alt for å sikre 
masten mot havari og hindre store bevegelser av mastetoppen. En oversikt over 
måleperiodene er vist i Tabell 3-1. 

3.1.2 Åkvik 
Målemasten ved Åkvik er en 50 m høy fagverksmast med lynavleder i toppen. Masten har 
ankommet Åkvik i seksjoner og blitt montert ved hjelp av helikopter. En oversikt over 
måleperiodene er vist i Tabell 3-1. Det ble rensket skog for bardunering.  Det er ryddet 
mindre skog under monteringen av fagverksmasten på Åkvik sammenliknet med 
rørmastene. Det er brukt 12 barduner i tre bardunfestenivåer.  

Tabell 3-1 Oversikt over målemaster med masthøyde, posisjon og måleperiode 

Målemast Masthøyde Høyde ved mast Koordinater (UTM 32) Måleperiode 

Midsund 50 m 24 m 6957381 N, 394530 Ø 15.02.2014 – 15.02.2015 

Julbø 50 m 4 m 6957730 N, 396210 Ø 15.02.2014 – 15.02.2015 

Halsaneset 50 m 4 m 6995095 N, 456472 Ø 15.02.2014 – 15.02.2015 

Åkvik 50 m 6 m 6995697 N, 458519 Ø 06.03.2015 – 04.06.2015 

3.2 Sensorer 

3.2.1 Midsund, Julbø og Halsaneset 
Bilder og skisser av mast og sensorer er vist i delrapport [1]. Det er plassert tre bommer i 
nivå 12.7, 31.9 og 50.3 m over bakken. Alle bommer er plassert med retning på tvers av 
fjorden. Vindsensorene er plassert på disse bommene, på fjordsiden av masta, og på 
samme måte i forhold til masta for alle tre nivåer. Vindsensorene er ultrasoniske sensorer 
av typen Gill Master. Vindhastigheten blir av dette instrumentet beregnet ved å måle 
tidsforsinkelsen av et lydsignal mellom sendere og mottakere i instrumentet. Instrumentet 
måler vindhastigheten i tre dimensjoner (på tvers av bommen, langs bommen og vertikalt). 
En oversikt over ulike målinger er vist i Tabell 3-2. 

Datadekning for toppsensorene er 97.5 %, 97.5 % og 94.2 % for henholdsvis Midsund, Julbø og 
Halsaneset. 
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3.2.2 Åkvik 
Instrumentering og orientering for Åkvik er tilsvarende som de andre målemastene, men 
målehøydene er ulik. Det er montert tre bommer i nivå 17.0, 31.9 og 48.3 meter over 
bakken.  

Datadekning for toppsensoren er på 93.3 %

Tabell 3-2 Oversikt over instrumentering på målemaster i Møre og Romsdal 

 Åkvik 
Midsund, Julbø og 
Halsaneset 
 

 

Målt parameter Høyde Høyde Instrument 

Horisontal vindhastighet 48.3 50.3 Gill WindMaster Pro 

Horisontal vindhastighet 31.9 31.9 Gill WindMaster Pro 

Horisontal vindhastighet 17.0 12.7 Gill WindMaster Pro 

Vindretning 48.3 50.3 Gill WindMaster Pro 

Vindretning 31.9 31.9 Gill WindMaster Pro 

Vindretning 17.0 12.7 Gill WindMaster Pro 

Vertikal vindhastighet 48.3 50.3 Gill WindMaster Pro 

Vertikal vindhastighet 31.9 31.9 Gill WindMaster Pro 

Vertikal vindhastighet 17.0 12.7 Gill WindMaster Pro 

Temperatur 48.3 50.3 Gill WindMaster Pro 

Data registreres med frekvens på 10 Hz for alle tre målerne i hver mast. Sammen med 
temperatur og batterispenning gir det 158400 måleverdier per time per mast. Disse 
overføres via GSM til Kjeller. Måleverdiene lagres også på lagringskort på stasjonen. 

En nøyere beskrivelse av instrumenteringen er gitt i tidligere rapport [1]. I Appendiks B er 
dataseriene fra uke 50 i 2014 til uke 24 i 2015 gitt. 

Se Appendiks A for plassering av bomretning i de fire målemastene.   
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4 Generell vindstatistikk fra måleperioden 
4.1 Vindroser  

Figurene i delrapport [1], [2] og i Appendiks B viser tidsserier av målingene. I dette 
kapittelet vises en oversikt i form av vindroser fra en utvalgt periode i måleserien. 
Vindrosene viser vindretninger og hastighetsfordeling. For å unngå en sesongmessig 
variasjon i vinden er perioden som vises avgrenset til tolv måneder der det er lange nok 
målinger og tre måneder for Åkvik-masten.   

4.1.1 Julsundet 
I Julsundet kan vi for Midsund-masten observere en sterk sørlig og nordlig fordeling på 
vinden, mens vinden registrert ved Julbø-masten på østre side av fjorden kommer fra nord 
sørøst (Figur 4-1).  

4.1.2 Halsafjorden 
For Halsafjorden er det observert en dominant vindretning fra sør for Halsaneset masten, 
mens Åkvik-masten øst for fjorden har større fordeling av vindretninger, men med mest 
fordeling av vind fra sør (Figur 4-2). 

Skogen  ved Åkvik-masten blir synlig i forskjellen i hastighetsfordeling mellom vindrosen i 
17 og 31.9 m.  
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Midsund 50.3 m agl Julbø 50.3 m agl

Midsund 31.9 m agl Julbø 31.9 m agl

Midsund 12.7 m agl Julbø 12.7 m agl 

Figur 4-1 Vindroser for Midsund til venstre og Julbø to mastene ved Julsundet 
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Halsaneset 50.3 m agl Åkvik 48.3 m agl

Halsaneset 31.9 m agl Åkvik 31.9 m agl

Halsaneset 12.7 m agl Åkvik 17.0 m agl 

Figur 4-2 Vindroser for Halsaneset til venstre og Åkvik til høyre 
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4.2 Turbulensforhold 

Figur 4-3 Horisontal turbulensintensitet for Midsund til venstre og Julbø til høyre i 50 m nivå, gitt som 
middelverdi og standard avvik for hver 10. grad. Beregningen er gjort når middelvinden overstiger 5 m/s. 
Forekomst i 30 graders sektorer er gitt som prosent. 

I Figur 4-3 vises et plot av turbulensintensiteten i 50 m nivå for Midsund og Julbø i 
måleperioden. Tilsvarende plot for Halsaneset og Åkvik vises i Figur 4-4. Figurene viser at 
det er lav turbulens i hovedvindretningene, og høy turbulens i flere av de mindre hyppige 
retningene på tvers av fjordene. Vestlig til nordvestlig vind på Julbø og Halsaneset er dog 
både turbulent og forholdsvis hyppig. På Midsund er vestlig høydevind dreiet mye på 
nordvest. Slik vind er derfor en miks av turbulent vind og mindre turbulent vind. Av de 
mindre hyppige, men turbulente retningene er det vestlig vind som skiller seg ut. Også vind 
fra nordøst på Julbø er turbulent, men denne retningen er meget sjelden. Åkvik har lite 
data, men det er foreløpig ikke indikasjoner på mye turbulens på dette stedet, dog noe 
mer far vest enn fra sør. 

Figur 4-4 Horisontal turbulensintensitet for Halsaneset og Åkvik i 50 m og 48 m nivå, gitt som middelverdi og 
standard avvik for hver 10. grad. Beregningen er gjort når middelvinden overstiger 5 m/s. Forekomst i 30 
graders sektorer er gitt som prosent. 
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4.3 Frekvensfordeling av vindhastighet 

Tabell 4-1 viser prosentvis fordeling av vindhastigheten basert på 10-min 
middelvindhastighet for de fire mastene i prosjektet. For mastene ved Midtsund, Julbø og 
Halsaneset er data blitt sammenstilt for 12 måneder mens det for Åkvik er brukt tre 
måneder med tilgjenglige data. 

Fordelingen viser at 90 – 95 % av vindhastigheten er lavere enn 9 m/s, men det vil være 
korte til lengre perioder med høyre vindhastighet.  

Tabell 4-1 Prosentvis fordeling av vindhastighet (10 minutter middel)  for de fire målemastene ved Julsundet og 
Halsaneset 

Vindhastighet Midsund Julbø Halsaneset Åkvik 
Under 3 m/s 26.1 % 18.3 % 36.2 % 42.9 % 

Mellom 3 og 6 m/s 47.4 % 43.1 % 40.9 % 33.1 % 

Mellom 6 og 9 m/s 22.0 % 27.7 % 17.2 % 17.7 % 

Mellom 9 og 12 m/s 3.9 % 8.4 % 4.5 % 5.2 % 

Mellom 12 og 15 m/s 0.5 % 2.0 % 1.0 % 0.9 % 

Over 15 m/s 0.1 % 0.6 % 0.2 % 0.2 % 
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5 Normalårskorrigering 
Generelt vil vindforholdene variere fra år til år og derfor er det nødvendig å 
normalårskorrigere vindstatistikken slik at den representerer det forventede vindklimaet. 
Vi har brukt vindstatistikk fra en WRF simulering (fra og med år 2000 til og med mai 2015) 
med romlig oppløsning 4 km (Appendiks C). Det er valgt å bruke en simulering med 4 km 
oppløsning fordi den oppdateres hyppigere enn 6 km utgaven som ble brukt i sist rapport 
[2] og gjør det mulig å langtidskorrigere Åkvikmasten.  

Vi har anvendt en sektor-bin metode (beskrevet i Harstveit, 2004 [3])  for å transformere 
korttidsstatistikken til langtidsstatistikk. Denne metoden deler inn hvert av datasettene i 
12 hastighetssektorer og beregner overføringskoeffisienter for hver sektor, slik at metoden 
tar hensyn til at de to datasettene har ulik retningsfordeling. Normalårskorrigerte 
vindroser er vist i Figur 5-1 for Julsundet og Figur 5-2 for Halsaneset.  

Figur 5-1 Vindroser for 50 m nivå for de to mastene i Julsundet justert til langtidsperioden 2000 – 2015. 
Midsund er vist til venstre og Julbø er vist til høyre. 

 
Figur 5-2 Vindroser for 50 m og 48 nivå for de to mastene i Halsaneset justert til langtidsperioden 2000 – 2015. 
Halsaneset er vist til venstre og Åkvik er vist til høyre.  
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Figur 5-3 og Figur 5-4 viser den relative fordelingen av vindhastigheter i måleperioden, 
mens den oransje linjen er Weibullfordelingen. K-faktoren er beregnet til 2.2 og 2.17. 

Figur 5-3 Hastighetsfordeling med Weibull - tilpasning i 50 m nivå for de to mastene for Julsundet, justert til 
langtidsperioden 2000 – 2015. Venstre panel viser Midsund, høyre Julbø. 

Figur 5-4 Hastighetsfordeling med Weibull - tilpasning i 50 m nivå for de to mastene for Halsaneset. Masten 
justert til langtidsperioden 2000 – 2015. Venstre panel viser Halsaneset, høyre Åkvik. 
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6 Ekstremvindanalyse 

Vindhastigheten på en stasjon kan fordeles etter en Weibullfordeling, gitt ved 

U

eUW 1);(       lign. 6-1 

Her er U vindhastigheten og W sannsynlighetstettheten. For høye verdier av U vil 
eksponentialleddet dominere og W 0. kalles skalaparameteren og avgjør nivået på 
vindhastigheten, mens kalles formparameteren og avgjør hvor lang fordelingen er i halen 
i forhold til middelvinden. For fyr- og kyststasjoner ligger typisk =2. 

Ved Gumbelanalyse [4] legges det til grunn at halen til vindfordelingen kan skrives som: 

ybXa ee eeXFXXpXXp 11)(1)(1)(
)(

00  lign. 6-2 

Her er P sannsynligheten for at en størrelse, X, i et enkelt år skal overstige en gitt verdi, 
X0. F(X) er da frekvensfordelingen for som ligger under X0. Den har form av en dobbelt 
eksponentiell funksjon med to parametre, a og b som bestemmer fordelingen. 
Datamaterialet er en serie med årlige maksimalverdier og parameterne bestemmes ut fra 
tilpasning til den teoretiske fordelingen. Det er flere måter å gjøre dette på, bl.a, en 
grafisk metode, momentmetoden, minste kvadraters metode, sannsynlighets-
maksimeringsmetoden og Liebleins metode [5]. Liebleins metode er av mange sett på som 
den beste, idet observasjonene vektes slik at kurven får størst vekt der den kan 
bestemmes best. Liebleins metode er mindre følsom for ”Outliers”, som kan være 
feilregistreringer eller svært sjeldne begivenheter som tilfeldigvis har forekommet i 
tidsserien. Liebleins metode er lagt til rette for programmering av Harris [6]. KVT har 
utviklet programvare som utfører Gumbelanalysen etter Liebleins metode. 

I denne rapporten er Liebleins metode benyttet. I tillegg er det benyttet en parameter som 
tar hensyn til konvergensen av halen. Ved =2.0 anbefales X=U2 i lign. 6-2. 

6.1 Ekstremvindanalyse av data fra Ona fyr 

Figur 6-1 viser plott av Gumbelkjøring av data fra Ona fyr med =2. Figuren gir 
sannsynlighet for årlig overskridelse, p og tilsvarende returperiode, p=1/T som resultat. 
Kurvene viser hvorledes den statistiske tilpasningen er til dataene. 

Pluss - tegnene i Figur 6-1 viser plot av 31 årsmaksima. Vindåret er inndelt i 1.september–
31.august. En ordinær årstidsinndeling vil gi større sjanse for at samme storm skulle gi 
årsekstremer i 2 påfølgende år. Sannsynlighetskurven er tilpasset observasjonene ved den 
såkalte Lieblein – teknikken. Denne vekter stormene, slik at outliere ikke skal styre kurven. 
Nyttårsorkanen 1.1.1992 er en slik outlier, sees ved punktmerket øverst til høyre på 
figuren. Dette er en verdi som er noe usikker fordi den er ekstrapolert. Det er dog sikkert 
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at den skal ligge godt til høyre for sannsynlighetskurven. Kurven styres da i liten grad av 
denne.

 

Figur 6-1: Ekstremvindanalyse av Ona fyr, 10 min middelvind  

50 - årsverdien av 10 min middelvind på Ona fyr, UOna er beregnet ved Gumbelanalysen, se 
tekst over. Årsekstremene for hver av sektorgruppene er plukket ut fra avlest serie 1998 –
2014 og det er dannet et middel av de 5 høyeste årsekstremene. Uavhengig av dette, men 
på tilsvarende måte, er midler dannet av totalekstremene. Deretter er det dannet 
overføringstall, sOna, fra totalekstremen på Ona til sektorgruppeekstremene (s) ved å 
dividere disse midlene på hverandre. 

OnaOnaOna UsssU )()(       lign. 6-3 
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Tabell 6-1: Ekstremverdier for ulike sektorer for Ona fyr 

 N NE E SE S SW W NW Omni 

10min: Sektor koeffisient, sOna 0.73 0.63 0.50 0.53 0.75 1.00 0.92 0.79 1.00 

10min: 50-års vindhastighet, UOna 29.1 25.1 19.9 21.1 29.9 39.8 36.6 31.4 39.8 

Tabell 6-1 viser at sterkest vind på Ona kommer fra sørvest til vest. 

 

6.2 Overføring til Julsundet og Halsafjorden 

De høyeste årlige vindverdiene i 8 sektorer er tatt fra ut fra dataseriene i 2014, både fra 
Ona (referansestasjon) og fra hver av de tre mastene. Mellom to toppverdier av 
vindhastighet må det være minst 4 dager for at vi teller de som separate hendelser. 
Episodene er uavhengig sortert i synkende rekkefølge innenfor hver sektorgruppe, og for 
kast og middelvind hver for seg. Alle episoder som ikke har data fra både mast og 
referansestasjon blir automatisk strøket også på den stasjonen som da måtte ha data. Med 
uavhengig sortering menes at samme storm kan gi forskjellig nummerrekkefølge på 
stasjonene. I analysen beregnes middel av de 5 høyeste verdier av 10 min middelvind på 
begge stasjonene innenfor hver sektorgruppe, s. Deretter dannes det 
overføringskoeffisienter, k(s) fra Ona fyr til målemastene (Umast_50m) ved å dividere 
middelverdiene på hverandre. 

)(

)(
)( 50_

sU
sU

sk
Ona

mmast       lign. 6-4 

Ved å anta at forholdstallet mellom stasjonene i hver sektor er det samme for kort rekke 
som for lange rekke, har vi: 

OnaårOnaOnaårmmastår UsksssksUsU _50_5050__50 )()()()()(    lign. 6-5 

I denne analysen er sektorene referert til vindretningene ved referansestasjonen. 
Vindretningen vil i større grad være kanalisert langs fjorden ved mastene. Tabell 6-2 til 
Tabell 6-5 gir beregnet 10 minutt ekstremvind med 50 års returtid for de fire mastene. 
Tabell 6-6 til 6-9 viser beregnet ekstremverdi for 3 sekunds vindkast. Bemerk at Åkvik har 
meget kort datarekke slik at usikkerheten er spesielt stor for resultatene fra denne masta. 
For Julbø er det er en viss endring i forhold til delrapport 2 [2]. For [2] var dataserien kort, 
og det var lite sterk sørøstlig vind i perioden. Ekstremverdien har derfor økt noe som følge 
av mer relevant sørøstvind. Fortsatt må en påregne noe endringer i resultatene når 
måleperiodene blir lengre. 
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Tabell 6-2: Sektoranalyse for ekstremverdier av10 min middelvind [m/s], 50 m over bakken ved Julbø 
(Site) med Ona  som referanse 

 N NE E SE S SW W NW Omni 

50-års vind, Ona (Ref) 29.1 25.1 19.9 21.1 29.9 39.8 36.6 31.4 39.8

Middel av 5 toppverdier 10min_Ref 18.2 17.9 14.2 13.8 19.1 28.8 26.8 22.5 

Middel av 5 toppverdier 10min_Site 16.8 12.5 13.2 14.2 17.8 18.6 19.6 18.5 

U10min_Site/U10min_Ref 0.92 0.70 0.93 1.03 0.93 0.65 0.73 0.82 

50-års vindhastighet, 10 min_Site 26.8 17.5 18.5 21.7 27.8 25.7 26.8 25.9 29.1

Sektorbidrag til P(Omni) 0.004 0.000 0.000 0.000 0.009 0.002 0.004 0.002 0.020 

Tabell 6-3: Sektoranalyse for ekstremverdier av 10 min middelvind [m/s], 50 m over bakken ved Midsund 
(Site) med Ona  som referanse 

 N NE E SE S SW W NW Omni 

50-års vind, Ona (Ref) 29.1 25.1 19.9 21.1 29.9 39.8 36.6 31.4 39.8

Middel av 5 toppverdier 10min_Ref 18.2 17.9 14.2 13.8 19.1 28.8 26.8 22.0 

Middel av 5 toppverdier 10min_Site 15.9 13.3 13.6 15.6 16.9 14.0 11.5 16.5 

U10min_Site/U10min_Ref 0.88 0.74 0.96 1.13 0.89 0.49 0.43 0.75 

50-års vindhastighet, 10 min_Site 25.5 18.6 19.0 23.9 26.4 19.4 15.8 23.6 27.2

Sektorbidrag til P(Omni) 0.006 0.000 0.000 0.001 0.012 0.000 0.000 0.001 0.020 

Tabell 6-4: Sektoranalyse for ekstremverdier av 10 min middelvind [m/s], 50 m over bakken ved 
Halsaneset (Site) med Ona  som referanse 

 N NE E SE S SW W NW Omni 

50-års vind, Ona (Ref) 29.1 25.1 19.9 21.1 29.9 39.8 36.6 31.4 39.8

Middel av 5 toppverdier 10min_Ref 17.8 17.9 14.1 13.3 19.1 28.8 26.8 22.5 

Middel av 5 toppverdier 10min_Site 13.7 12.8 16.0 17.8 16.3 14.4 15.9 15.1 

U10min_Site/U10min_Ref 0.77 0.71 1.14 1.34 0.86 0.50 0.59 0.67 

50-års vindhastighet, 10 min_Site 22.3 17.9 22.6 28.2 25.6 19.8 21.7 21.1 28.4

Sektorbidrag til P(Omni) 0.000 0.000 0.000 0.017 0.003 0.000 0.000 0.000 0.020 

Tabell 6-5: Sektoranalyse for ekstremverdier av 10 min middelvind [m/s], 50 m over bakken ved Åkvik 
(Site) med Ona  som referanse 

 N NE E SE S SW W NW Omni 

50-års vind, Ona (Ref) 29.1 25.1 19.9 21.1 29.9 39.8 36.6 31.4 39.8

Middel av 5 toppverdier 10min_Ref 12.2 11.6 10.5 10.3 15.5 26.5 21.2 15.0 

Middel av 5 toppverdier 10min_Site 8.5 9.4 8.9 12.3 12.8 15.0 13.7 11.1 

U10min_Site/U10min_Ref 0.69 0.82 0.84 1.20 0.82 0.57 0.64 0.74 

50-års vindhastighet, 10 min_Site 20.1 20.4 16.8 25.3 24.6 22.5 23.6 23.2 26.3

Sektorbidrag til P(Omni) 0.000 0.000 0.000 0.010 0.005 0.001 0.002 0.002 0.020 
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Tabell 6-6: Sektoranalyse for ekstremverdier av 3 sek vindkast [m/s], 50 m over bakken ved Julbø (Site) 
med Ona  som referanse 

 N NE E SE S SW W NW Omni 

50-års vind, Ona (Ref) 29.1 25.1 19.9 21.1 29.9 39.8 36.6 31.4 39.8

Middel av 5 toppverdier 10min_Ref 18.2 17.9 14.2 13.8 19.1 28.8 26.8 22.5 

Middel av 5 toppverdier 10min_Site 21.2 17.6 18.5 20.6 23.2 29.3 29.6 23.2 

U3 sek_Site/U10min_Ref 1.17 0.98 1.30 1.50 1.22 1.02 1.10 1.03 

50-års vindhastighet, 3 sek_Site 34.0 24.6 25.8 31.6 36.3 40.4 40.5 32.5 42.1

Sektorbidrag til P(Omni) 0.002 0.000 0.000 0.000 0.001 0.009 0.010 0.000 0.020 

Tabell 6-7: Sektoranalyse for ekstremverdier av 3 sek vindkast [m/s], 50 m over bakken ved Midsund (Site) 
med Ona  som referanse 

 N NE E SE S SW W NW Omni 

50-års vind, Ona (Ref) 29.1 25.1 19.9 21.1 29.9 39.8 36.6 31.4 39.8

Middel av 5 toppverdier 10min_Ref 18.2 17.9 14.2 13.8 19.1 28.8 26.8 22.0 

Middel av 5 toppverdier 10min_Site 22.8 17.9 18.1 20.1 22.6 23.4 25.8 27.4 

U3 sek_Site/U10min_Ref 1.26 1.00 1.27 1.46 1.18 0.81 0.96 1.25 

50-års vindhastighet, 3 sek_Site 36.5 25.1 25.4 30.8 35.3 32.4 35.2 39.2 40.0

Sektorbidrag til P(Omni) 0.003 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.002 0.014 0.020 

Tabell 6-8: Sektoranalyse for ekstremverdier av 3 sek vindkast [m/s], 50 m over bakken ved Halsaneset 
(Site) med Ona  som referanse 

 N NE E SE S SW W NW Omni 

50-års vind, Ona (Ref) 29.1 25.1 19.9 21.1 29.9 39.8 36.6 31.4 39.8

Middel av 5 toppverdier 10min_Ref 17.8 17.9 14.1 13.3 19.1 28.8 26.8 22.5 

Middel av 5 toppverdier 10min_Site 19.7 17.0 20.8 23.2 19.5 24.3 27.8 23.3 

U3 sek_Site/U10min_Ref 1.10 0.95 1.47 1.75 1.02 0.84 1.04 1.04 

50-års vindhastighet, 3 sek_Site 32.1 23.8 29.3 36.8 30.6 33.5 38.0 32.7 39.0

Sektorbidrag til P(Omni) 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.001 0.012 0.000 0.020 

Tabell 6-9: Sektoranalyse for ekstremverdier av 3 sek vindkast [m/s], 50 m over bakken ved Åkvik (Site) 
med Ona  som referanse 

 N NE E SE S SW W NW Omni 

50-års vind, Ona (Ref) 29.1 25.1 19.9 21.1 29.9 39.8 36.6 31.4 39.8

Middel av 5 toppverdier 10min_Ref 12.2 11.6 10.5 10.3 15.5 26.5 21.2 15.0 

Middel av 5 toppverdier 10min_Site 12.7 14.1 14.4 14.9 15.9 22.5 21.0 14.3 

U3 sek_Site/U10min_Ref 1.04 1.22 1.37 1.44 1.02 0.85 0.99 0.95 

50-års vindhastighet, 3 sek_Site 30.3 30.6 27.2 30.5 30.6 33.8 36.3 30.0 36.7

Sektorbidrag til P(Omni) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.016 0.000 0.020 
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Appendiks A bomretning 

Bomretningen til de fire målemastene er vist nedenfor. Bomretningen er valgt slik at 
antatt hovedvindretning vil blåse tilnærmet vinkelrett på anemometeret og dermed 
minimerer mulig påvirking fra målemasten.  

Midsund Julbø 

Halsaneset  Åkvik 
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Appendiks B 10 minutters måleserier 

Måleserier med middelverdier for 10 minuttermålinger av middelvind, maksimum vindkast 
og vindretning i 50 m nivå for de fire mastene ved Midsund, Julbø, Halsaneset og Åkvik er 
vist i Appendiks B. 

For å kunne sammenligne samtidige målinger fra begge sider av fjorden er data presentert 
slik at en visning med to og to sider vil vise samtidig data Midsund/Julbø og 
Halsaneset/Åkvik.  

Midsund 
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Halsaneset 
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Åkvik 
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Appendiks C WRF 
 
The Weather Research and Forecast (WRF) model is a state-of-the-art meso-scale numerical 
weather prediction system, aimed at both operational forecasting and atmospheric research needs. 
A description of the modelling system can be found at the home page http://www.wrfmodel.org/.
The model version used in this work is v3.2.1 described in Skamarock et al. 20081. Details about the 
modelling structure, numerical routines and physical packages available can be found in for 
example Klemp et al. (2000)2 and Michalakes et al. (2001)3. The development of the WRF-model is 
supported by a strong scientific and administrative community in U.S.A. The number of users is 
large and it is growing rapidly. In addition the code is accessible for the public.  

The most important input data are geographical data and meteorological data. The geographical 
data is from National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). The data includes 
topography, surface data, albedo and vegetation. These parameters have large influence for the 
wind speed in the layers close to the ground.  Global meteorological data with 1 degree resolution, 
available from the National Centres for Environmental Protection (NCEP) with 6 hours interval, is 
used as boundary data for the model. The data originates from the Final Global Data Assimilation 
System (FNL). FNL is an operational assimilation model that incorporates all available observation 
data globally, and uses this data to create a global analysis dataset, or a snapshot of the 
atmosphere, four times every day. The assimilation model incorporates data from several thousand 
ground based observation stations, vertical profiles from radiosondes, aircrafts, and satellites. See 
http://www.emc.ncep.noaa.gov/gmb/para/parabout.html for further description of the data. The 
global data analysis is based on observational data for the time-frames 00, 06, 12 and 18 UTC. 
Surface roughness and landuse have been updated from Landmäteriets GSD database in Sweden and 
from the N50 series from Kartverket in Norway. 

The model setup used for this analysis is shown in Figure A-1. The model has been set up with 
4 km x 4 km horizontal resolution. The model is run with 32 layers in the vertical with four layers in 
the lower 200 m. We have used the Thompson microphysics scheme and the YSU scheme for 
boundary layer mixing. The simulation outputs hourly data starting from 01.01.2000 and updated to 
current date on a monthly basis. 

1 Skamarock WC, Klemp JB, Dudhia J, Gill DO, Barker DM, Duda MG, Huang X-Y, Wang W. and Powers JG, 2008: 
A Description of the Advanced Research WRF Version 3, NCAR Technical Note NCAR/TN-475+STR, Boulder, June 
2008 
2 Klemp JB., Skamarock WC. and Dudhia J., 2000: Conservative split-explicit time integration methods for the 
compressible non-hydrostatic equations (http://www.wrf-model.org/)
3 Michalakes J., Chen S., Dudhia J., Hart L., Klemp J., Middlecoff J., and Skamarock W., 2001: Development of 
a Next Generation Regional Weather Research and Forecast Model. Developments in Teracomputing: 
Proceedings of the Ninth ECMWF Workshop on the Use of High Performance Computing in Meteorology. Eds. 
Walter Zwieflhofer and Norbert Kreitz. World Scientific, Singapore.  

18 km 
6 km 

Figure A-1: Model set up for 
the WRF reference simulations 
of Scandinavia.  
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1 Innledning 
Plan arkitekter AS er engasjert for å bistå Statens vegvesen Region Midt i en tverrfaglig 
prosess for utforming av planlagt ny Julsundet bru. Vår deltakelse i prosessen startet i mars 
2015 og oppsummeres i dette notatet. Det har vært avviklet 4 arbeidsmøter i perioden. 
 

 
Modellfoto viser anbefalt løsning med tårnbein med trekantet tverrsnitt, avrundet. 

 
Prosessen har vektlagt å skape ei hengebru som er teknisk og økonomisk rasjonell, men som 
også er tilført arkitektoniske og estetiske kvaliteter. Det er vektlagt landskapstilpassing, og 
gitt spesiell oppmerksomhet til landingsområdene for tårna på hver side. Fokusområdet har 
vært formgivning av hengebrua med spesiell vekt på brutårn. Det er et mål at brua skal være 
godt tilpasset terrengsituasjon og omgivelser, og det er i denne sammenheng berørt en 
mengde temaer som ikke gis plass i dette notatet.  
 
Det er angitt prinsipper for utforming av tårntopp, kabelforankringskasser og viadukter, men 
dette er ikke løst i detalj. Heller ikke rekkverksløsninger, trafikkutstyr m.m. 
 
Avslutningsvis i notatet er det en oppsummering som peker på tema det er viktig å arbeide 
videre med. 
 
Deltakere i prosessen har vært:  
 
• Harald Inge Johnsen, SVV 
• Lars Erik Moe, SVV 
• Kristian Berntsen, SVV/Vegdirektoratet 
• Andreas Vang Henriksen, SVV/Vegdir.  
• Thomas Reed, SVV/ Vegdirektoratet 

• Ove Kjensli, SVV 
• Kaja Elisabeth Koppang, SVV 
• Yngve Olav Aartun, PLAN ark. AS 
• Egil Rønnekleiv, PLAN ark. AS 
 

 
Asbjørn Olav Syverhuset (PLAN) har utformet modellen som modellbildene i notatet er 
hentet fra. 
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Ved oppstart forelå det ei skisse til hengebru med spenn på 1600m. Utformingen av tårn og 
hovedspenn minner om konvensjonelle hengebruer og har vært utgangspunktet for arbeidet. 
Se tegning under: 
 

 
Fig. 1: Tegning K100, datert 26.08.2014, rev. 09.01.2015 

 
I prosessen er følgende elementer vurdert: 
 
- Overgang fra tårn til terreng 
- Tårnutforming 
- Tverrsnitt bruplater (hengebru-viadukter) 
- Kabelplan 
- Kabelforankring 
 
Krav til veggeometri, maksimal spennvidde og selve konstruksjonen gir små muligheter for 
større endringer. Det er gjort mindre justeringer og forskyvninger i senterlinja for brua for å 
bedre integrere konstruksjonen i terrengsituasjonen.  
 
Tårnutforming, kabelforankringskasser og viadukter med søyler har noe større frihet, og det er 
arbeidet med disse elementene for å raffinere uttrykket og tilføre brua estetiske kvaliteter og 
større egenidenditet. Det er fokusert på hovedelementer.  
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2 Overgang fra tårn til terreng/ Landskapstilpassing 
Begge tårn lander på relativt små terrengformasjoner der fjordkryssinga er på sitt korteste. 
Tårnbein bør lande visuelt på terreng og ikke ute i sjøen. På Julbøen lander den ene tårnfoten 
på rester av et kystfort som ønskes bevart. Det er også et mål at det fortsatt skal være mulig å 
vandre langs sjøkanten etter at tårna er bygd. For å få til dette vil det være gunstig å samle 
tårnbeina. 
 

Det er undersøkt om det er mulig å føre 
sammen tårnbeina under brubanen for så å 
lande tårnet på ett fundament (se skisse til 
venstre). Dette medfører at vertikallastene 
gjennom tårnet får en betydelig 
kompliserende horisontal-komponent.  
Dette konseptet ble derfor ikke ønsket 
videreført nå. 
 
Skissen viser også hvordan tårnbeina kan 
slankes. Dette er videreført i likhet med 
avsmalning mot toppen og "knekking" ved 
nederste riegel. 
 
Tårnbein med rektangulært tverrsnitt bryter 
med landskapsformen ved sjøkanten. Det 
viser seg at et trekantet tverrsnitt følger 
kystlinja bedre og at det vil være enklere 
bygge fundamentene tørt. Topp 
fundamenter kan legges lavere enn topp 
kystfort slik at det kun er tårnfoten som blir 
synlig ved kystfortet. Dette anbefales. 
 
I prosessen med å raffinere uttrykket i tårna 
har landingsområdene vært viktige, både 
for tverrsnittsutforming og gjennom 
utforming av vertikalgeometrien for 
tårnbeina. 

 

 

Fig. 2: Skisse som viser forslag til tårn med samlet tårnfot under brubane. Skisse viser også 
forslag til avstiving med kryss og alternativt forslag til sirkelrunde riegler i stål (stiplet i 
sideoppriss). 
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3 Tårnutforming 

3.1 Generelt 

Det er ønskelig å understreke vertikaliteten i tårna. Gjennom å samle hovedkablene noe i 
toppen, kan også tårna samles og slik forsterke perspektivet oppover. Av samme grunn er de 
overliggende rieglene løftet godt opp fra brubanen og gjort smalere enn tårnveggene mot 
brua. Det er generelt ønskelig å gi tårna et slankere uttrykk.  
 
Tårna er bygd opp av hovedelementer som er nærmere vurdert og beskrevet i notatet: 
- Tårnbein 
- Riegler 
- Toppavslutning (innbygging av sadler) 
- Kabelplan 
- Fundamenter 

Fig. 3: Modellbilde oversikt; Nautneset nærmest 
 
Konvensjonelle tårn har rektangulært tverrsnitt, og det er aktuelt her også. I tillegg er det 
vurdert tårnbein med trekantet tverrsnitt. Anbefalingene for riegler og tårntopp gjelder 
uavhengig av om det velges trekantet eller rektangulært tverrsnitt, men ønskede effekter 

oppnås i størst grad med trekantet tverrsnitt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4: Skisse viser horisontalsnitt av tårnfot med trekantet 
tverrsnitt (ikke avrundet). Den lengste veggen vender mot 
brubanen. 
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Fig. 5:Anbefalt løsning: Tårnbein med trekantet tverrsnitt og avrundede hjørner, 

kabelforankringskasser med transparent klimaskall.  

3.2 Tårnbein med trekantet tverrsnitt, anbefalt løsning 

I horisontalsnittet vil største bredde og dybde bli større for et trekanttverrsnitt enn ved 
rektangulær utforming. Det er benyttet ca 15% økning i modellene som er utarbeidet for å 
vurdere de estetiske effektene av de to alternative tverrsnittsløsningene. 
 
Vi ser i modell at selv om siluettvirkningen for et trekanttverrsnitt er noe større, gir denne 
formen et lys og skyggespill som visuelt slanker konstruksjonen. Dette er en ønsket effekt 
som sammen med en bedret situasjon mot kystlinja favoriserer denne løsningen. 
Utformingen gir også et mer dynamisk og elegant uttrykk sett fra trafikantenes side; i stedet 
for å møte en tverrvegg i tårnet møtes trafikanten av en skråstilt flate som understreker 
bevegelsesretningen. 
 
Med trekantform kan tårnet på Nautneset trekkes 2-3 meter lenger fram. Mulig konflikt 
mellom tårnfundamentering på Julbøen og ønsket om å bevare kystfortet kan da dempes ved å 
trekke tårnet på Julbøen tilsvarende bakover samtidig som en beholder hovedspennet til brua. 

Ved å avrunde hjørnene i trekanten vil største dybde og bredde øke noe, men det oppnås en 
mer raffinert og elegant utforming. Løsning med avrundede hjørner er vist i modellbildene og 
anbefales som foretrukket alternativ. 
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Fig. 6:Tårn med rektangulært tverrsnitt, avrunding r= 250mm,  
Tegn.nr. K400 datert 16.10.2015 

3.3 Tårnbein med rektangulært tverrsnitt 

Dette er den konvensjonelle tverrnittsutformingen, og er et aktuelt alternativ. Også for dette 
alternativet er det ønskelig med mer avrundede hjørner (r=1m) for økt eleganse. Også rieglene 
bør få hjørner med tydeligere avrunding; r min=1m. 
I anbefalt alternativ er de to nederste rieglene sammen med knekkpunkt for beina hevet ca 10 
meter i forhold til tegningen over.  

3.4 Tårntopp 

På toppen av tårna monteres sadler som hovedkablene rir over. Etter montering av 
hovedkablene skal de klimabeskyttes. Det er ønskelig å benytte tårnavslutningen til å 

understreke det himmelstrebende i konstruksjonen, gjerne ved å 
føre avslutningen opp i en spiss. Ved å kombinere betong og et 
transparent materiale vil en, sammen med diskret belysning, kunne 
eksponere sadelen i toppen og få en estetisk virkning som bidrar til 
å gi brua identitet. Detaljert utforming må ses i sammenheng med 
valg av tverrsnitt for tårnbeina. Valgt formspråk for tårntopp tenkes 
også benyttet for kabelforankringskassene på Julbuen. 
 
Fig. 7: Tårnavslutning 
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3.5 Kabelplan 

Ved å samle tårntoppene noe vil senteravstand mellom hovedkablene i toppen være ca 24m, 
mens avstanden ved kjørebane vil være ca 28m. Dette gir lett skrådde kabelplan som tilfører 
konstruksjonen eleganse og bidrar til å understreke vertikaliteten i tårna. 

3.6 Riegler 

Hovedriegel under brubane slankes ved å føre undersiden fra hver 
tårnfot skrått oppover mot senter. De møtes via en radius som gir en god 
form og en lettere opplevelse av konstruksjonen fra undersiden. 
 
Fig. 8: Hovedriegel 
 
I øverste del av tårnet monteres tre riegler som trinn på "himmelstigen". 
Den nederste av disse er løftet høyt over brubanen og gir et luftig 
tverrsnitt ved passering over brua. Lavere riegel vil kunne oppleves som 
"tung". Rieglene avrundes i hjørnene med radius minst 1m. 
 
Alle riegler støpes i betong. Riegler over brubanen avrundes med fast 
radius og høyde, mens dybde (i lengderetningen av brua) varierer med 
dybde på tårnbeina. Riegler er trukket 1m inn fra frontvegger ved 
rektangulært tverrsnitt, denne avstanden vil kunne gjøres større ved 
trekantet tverrsnitt og avrundede hjørner. Se Fig.6 og Fig.9. 
 
Det bør vurderes å påføre rieglene lasur for å gjøre dem mørkere og 
skille dem i større grad fra tårnbeina. Det kan benyttes en silikatlasur 
som påføres etter utstøping av betong. Denne er mineralsk og reagerer 
kjemisk med betongen til å bli en del av selve underlaget uten å være et 
belegg. Lasuren kan pigmenteres for å oppnå ønsket fargevirkning. 
 
 
Fig. 9: 3 riegler; "Himmelstigen" 

3.7 Tårnfundamenter 

 
Fig.11: Modellutsnitt Julbøen 

Modellbilde over viser situasjon på Julbøen; vi ser at fundament for venstre tårnfot er lavere 
enn topp kystfort. Tårnbeina vil kunne landes over kote 0. Det bør vurderes oppfyllinger/ 
terrengforming rundt fundamentet til høyre for å dempe kontrasten mellom de to 
tårnfundamentene (kystfort og fundamentplate). Kotehøyde på topp fundamenter bør være lik 
for begge tårna.  
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4 Tverrsnitt hengebru og viadukter  

4.1 Hengebru 

Stålkassetverrsnitttet for brubanen i hovedspennet er velkjent og utprøvd, formet for å minske 
horisontale vindlaster. Det er ikke spesielt bearbeidet i denne prosessen.  

Fig 10: Tverrsnitt brubane hovedspenn 

4.2 Viadukter 

Utforming av brukasse for viadukter bør harmonere med utforming av kassen i hovedspennet. 
Kassetverrsnitt bør være symmetrisk om senterlinje bru. Det kan tenkes utformet både som 
stålkasse og betongkasse med overliggende bruplate i betong. Ved å stive av kassen med 
vertikal vegg i senterlinja, kan og bør bæring løses med kun én kasse. Evt. behov for 
breddeutvidelse for kobling av tilsluttende vegsystemer kan tas ved utvidelse av bruplata. 
Viaduktene bør utformes lange nok til at de visuelt lander på terreng; unngå høye 
landkarfronter. 
 
Søylene bør utformes som skivepar som avrundes for å harmonere med formspråket til 
hovedtårna. Ved å benytte et samlet kassetverrsnitt kan og bør søylene utformes likt og 
symmetrisk om senterlinje bru. Høyde på topp søylefundamenter bør helst være slik at de kan 
skjules/ integreres i terreng. 
  

Statens vegvesen

Statens vegvesen
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5 Kabelforankring 

5.1 Julbøen 

 
Fig. 12: Modellfoto som viser skisse til kabelforankringskasser 

 
Hovedkablene lander her i en symmetrisk 
situasjon på hver side av kjørebanen. 
Det er ønskelig å redusere den synlige delen 
av forakringskammerne. Dette kan gjøres 
gjennom kun å bygge kammer opp til 
terrengnivå før montering av sadel og kabler. 
 
Etter montering av hovedkabel og fjerning 
av rigg, kan det bygges klimabeskyttelse 
som kan være betydelig mindre i størrelse. 
Ved å bearbeide terreng inntil 
kabelforankringskasser med fyllinger kan 
visuell høyde på elementene reduseres. 
 
Klimaskallet (bygningen) tenkes utført i en 
kombinasjon av betong og et transparent 
materiale som f.eks. Hammerglass. 
Utformingen tenkes beslektet med utforming 
av tårntoppene. Transparent materiale 
sammen med diskrét belysning kan gjøre 
sadlene og kabelnedføringen til en 
tilgjengelig attraksjon og bidra positivt til 
bruas egenidentitet. 
 
 
 
 
 
Fig. 13: Utsnitt av tegning K550,  
datert: 09.09.2015 
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5.2 Nautneset 

 
Fig. 14: Modellfoto som viser skisse til kabelforankring på Nautneset 

Her går hovedkablene inn i fjell høyt over kjørebanen. Kablene bør beskyttes med enkle 
former med helling som harmonerer med det bratte terrenget. De bør stikke noe ut av 
terrenget for å beskytte kablene nmot ras og nedfall fra oversida. I modellbildene er de vist 
med en synlig sirkulær form med diameter 5m, men dette kan det arbeides videre med i 
kommende faser.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 15: Utsnitt av tegn.nr K500,  
datert 09.09.2015 
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6 Oppsummering og videre arbeider 

6.1 Oversiktstegning K100, datert 18.12.2015 

Revidert oversiktstegning viser hengebru med total spennvidde i hovedspenn på 1625m, 
vertikalradius på brubanen er 16300m og det er vist fri høyde på seilingsløp på 65 m. 
Hovedkablene møter tårntopp på kote ca. 240. 

Fig. 16; Oversiktstegning K100 datert 18.12.2015 

6.2 Tårntverrsnitt  

Totalt sett vurderes tårnbein med trekantet tverrsnitt som estetisk bedre enn alternativet med 
rektangulært tverrsnitt. Lys/ skyggevirkninger vil bidra til at tårnet framstår som slankere og 
mer elegant. Det vil også framstå som mer dynamisk sett fra trafikantenes side. Det anbefales 
å runde av hjørnene dersom en ønsker en mer elegant og raffinert form.  
 
Landskapsmessig gir trekanttverrsnittet en bedre tilpasning gjennom at formen i større grad 
følger kystlinja i landingsområdet. Dette vil også gjøre det enklere å etablere tørr byggegrop 
for tårna i anleggsfasen, spesielt på Julbøensida. 

6.3 Tårntopp og kabelforankringskasser 

Utforming av tårntopp med klimaskall for sadel bør ses i sammenheng med utforming av 
klimaskall for kabelforankringskasser på Julbøen. Detaljert utforming av tårntoppen er 

Statens vegvesen

Statens vegvesen
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avhengig av om det velges trekantet eller rektangulært tverrsnitt for tårnbeina. For begge 
alternativ er det ønskelig å benytte en kombinasjon av betong og et transparent materiale som 
kan eksponere sadelarrangementet i topp og på terreng, gjerne i kombinasjon med diskrét 
lyssetting. 

6.4 Riegler 

Det anbefales å løfte de to nederste rieglene 10m i forhold til K-tegning over (som i 
modellbilder). Overliggende riegler kan vurderes løftet enda litt mer sammen med 
"knekkpunktet" for tårnbeina. Horisontale hjørner på rieglene avrundes med ens radius (1m 
eller større). Det kan også vurderes å pigmentere dem med en silikatlasur for å skille tårnføtter 
og riegler noe mer. Dette vil bidra til å understreke vertikaliteten i tårnbeina. 

6.5 Viadukter 

Viaduktene bør utformes med én brukasse som formmessig harmonerer med tverrsnittet i 
hovedspennet. Kassen bæres av avrundede (skive-) søylepar plassert symmetrisk om 
senterlinja. Viaduktene bør være lange nok til at de visuelt lander på terreng, altså har lav 
høyde på landkarfronten. 

6.6 Materialbruk og fargesetting 

Hovedmaterialene i hengebrua er betong og stål. Betongen bør som hovedregel stå 
ubehandlet, mulig unntak gjøres for rieglene i tårna som kan laseres i en mørkere farge for å 
visuelt skille dem fra tårnbeina. 
 
Stålet må beskyttes mot korrosjon. Der det er behov for malingsbehandling bør det velges en 
lys og nøytral farge som står godt til den naturlige betongfargen. Trafikkutstyr og rekkverk 
kan med fordel leveres varmforzinket. 

6.7 Belysning 

Det videre arbeidet bør ta inn mer detaljert lysdesign, gjerne med oppdatert LED-teknologi. 
Forskriftsmessig funksjonsbelysning bør være konsentrert om å lyse opp brubanen slik at det 
ikke spres unødig strølys til omgivelsene. 
 
Sadelarrangementene og hovedkabelen bør vurderes opplyst med diskret effektbelysning som 
gjør elementene synlige. 
 
Det vil være en fordel å kartlegge krav til belysning og se dette sammen med ønsket 
effektbelysning i et helhetlig lysdesign. 

6.8 Skiltbruk 

Det kan fort bli slik at skiltnormalene krever store mengder med skilt over brua. Dette kan bli 
uoversiktlig og framstå som uryddig. Det bør vektlegges å redusere skiltbruken til det 
vesentligste, kanskje også av trafikksikkerhetsmessige hensyn. 
 



 

Vedlegg D:  Tegningshefte 
 

K100 – Oversiktstegning 
K300 – Viadukt Nautneset 
K350 – Viadukt Julbøen 
K400 – Tårn 
K500 – Forankring Nautneset 
K550 – Forankring Julbøen 
K600 - Spredesadler 
K650 - Tårnsadler 
K700 – Bærekabel 
K730 - Hengestenger 
K750 – Øvre hengestangsfester 
K800 - Avstivningsbærer 
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