
Projektering og optimering af flydebroer

Er beregninger af bølgepåvirkninger tilstrækkelig akkurate?

Sammenlignet med en færge er en bro et hurtigere og mere effektivt transportmiddel 
mellem øer og over floder. Øresundsbroen mellem Danmark og Sverige har vist sig at 
være en fordel for begge lande ved at transportere en flere personer og varer til en lavere 
udgift. En flydebro understøttet af pontoner er en god mulighed, når det er umuligt at 
anvende andre traditionelle broer.

Den seneste udvikling indenfor flydebroer viser, at anvendelse af en vandret bundflange i 
pontonen kan reducere omkostninger ved en flydebro betydeligt. Denne løsning, som 
underbygges af en eksisterende, forenklet analysemetode fra offshore industrien, er dog 
ikke blevet valideret for flydebroer under bølgeforhold, som er meget anderledes end de 
typiske bølgepåvirkninger ved offshore konstruktioner. Vigtige spørgsmål i den forbindelse 
er hvad usikkerheden er ved at anvende en sådan metode ved projektering af broer og 
hvordan vi generelt kan beregne bølgebelastninger på bropontoner på en nøjagtig og 
effektiv måde? 

I dette projekt vil vi: 

1. Vurdere den eksisterende bølgebelastningsmodel ved at analysere testresultater for 
bropontoner;

2. Udføre en almindelig CFD analyse for at forstå de underliggende mekanismer, når den 
eksisterende forenklede metode bliver mindre pålidelig;

3. Foreslå forbedringer til den eksisterende forenklede metode;

4. Undersøge skaleringseffekten af bølgebelastninger på pontonerne, som er vigtige, når 
resultaterne overføres fra modelskala til fuld skala.

For at påvise vigtigheden af en nøjagtig bølgebelastningsmodel omfatter dette projekt 
samarbejde med Det Norske Universitet for Videnskab og Teknologi ((NTNU) om 
konstruktionsanalyse af flydebroen over Bjørnafjorden i Norge. Den forbedrede 
bølgebelastningsmodel anvendt på dette projekt vil blive anvendt i en tilsvarende 
hydrodynamisk model udviklet på NTNU. Det forventes, at dette projekt vil 
- identificere begrænsningerne ved den eksisterende metode, som anvendes ved 
projektering af flydebroer,
- foreslå forbedringer til denne metode og 
- udvikle et dybere kendskab og viden om interaktionen mellem flydebroer og typiske 
bølgeforhold i fjorde og floder.

Når projektet er afsluttet afholdes et seminar på DTU for at præsentere og dele 
resultaterne med ingeniører som beskæftiger sig med projektering af flydebroer. Projektet 
omfatter også to kandidatafhandlinger om flydebroer i bølger med hovedvejledere fra DTU 
og medvejledere fra NTNU, COWI og det norske vejdirektorat (NPRA).


