
Aerodynamisk undersøgelse af flutterfri hængebroer 

 

Baggrund 

Lange hængebroer bygges ofte med en brodrager udformet som en lukket strømlinet 

kasse af stål. Dette sikrer, at broerne har en stor virdningsstivhed og dermed også stor 

aerodynamisk flutter stabilitet. Øges den frie faglængde ud over ca. 1600 m bliver det 

nødvendigt at dele brodrageren i to separate vridningsstive kassedragere hold sammen af 

tværbjælker (dobbeltdrager) for at give konstruktionen tilstrækkelig aerodynamisk stabilitet. 

Jo længere broens frie spænd bliver, des længere skal der også være mellem de separate 

brodragere hvilket fører til meget dyre brokonstruktioner for frie spænd over ca. 2500 m. 

Fra teoriske overvejelser vides det, at tabet af aerodynamisk stabilitet helt kan undgås hvis 

broen i stedet kan laves så slap i vridning, at stivheden i vertikal bøjning bliver større end 

vridningsstivheden (flutterfrit koncept). Den samlede vridningsstivhed af en vindbelastet 

brokonstruktion består af to komponenter, den strukturelle stivhed og den aerodynamiske 

stivhed. Den strukturelle stivhed kan bestemmes ved Finite Elementers Metode; men den 

aerodynamiske stivhed for en bro med dobbeltdrager kan kun bestemmes præcist ved 

vindtunnelforsøg. 

Denne ansøgning fremlægger et forslag til forsøg, der skal afklare det aerodynamiske tab 

af stivhed for dobbeltdragere med varierende afstand mellem dragerne. Disse data skal 

benyttes til et skitseprojekt for en meget lang hængebro konstrueret efter det flutterfri 

koncept. 

Hvor og hvornår 

Forsøgene planlægges udført hos og i samarbejde med Force Technology, Lyngby, 

Danmark, der har international ekspertise inden for vindtunnelforsøg med broer samt 

grundforskning inden for aerodynamik. Forsøgene søges gennemført over forår – sommer 

2015. 

Effekt 

Lykkes det at afklare fysikken bag aerodynamisk torsions- og vertikal stivhed for 

hængebroer med dobbeltdæk, vil det styrke COWI's konkurrenceevne inden for 

markedsområdet design af store broer. Desuden vil projektet, gennem publikation i et 

internationalt tidsskrift, være med til at fastholde dansk ingeniørvidenskabs stærke position 

inden for fagområdet broaerodynamik. 

Yderligere vil projektet skaffe eksperimentelle data der er velegnede til verifikation af CFD 

beregninger (Computational Fluid Dynamics) som COWI arbejder med. 


