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Mätning med FOS på Gröndals och Alviksbron 

i 

FÖRORD 
Följande studie genomfördes under hösten 2003 och våren 2004. Studien 

omfattar mätning på hjälp av fiberoptiska sensorer (FOS) på de sk 
tvärbanebroarna i Stockholm som sammanbinder Gröndal med Stora Essingen, 
Gröndalsbron, samt Stora Essingen med Alvik, Alviksbron. Anledningen till 
mätningen är att broarna spruckit i ett flertal sektioner. Slutlig anledning till 
sprickbildningen är ej ännu utredd, men för att förhindra framtida sprickor över 
gällande normer har båda broarna förstärkts med pålimmade kolfiberlaminat 
och förspända stålstag, dock inte i samma sektioner. Parallellt med fiberoptisk 
mätning har KTH genomfört mätningar med traditionella deformationsgivare, 
sk LVDT-givare (Linear Voltage Displacement Transducers). I föreliggande 
rapport redovisas mätdata från FOS givarna. 

Orsaken till att fiberoptiska sensorer valdes i denna mätning är i huvudsak 
två; dels är dessa sensorer stabila över lång tid, dels är kunskapen i Sverige 
inom området bristfällig. Vi vill genom denna studie öka kunskapsmängden 
och erfarenheten för användning av FOS. 

I kapitel 1 ges en introduktion, i kapitel 2 beskrivs broarna och i kapitel 3 
de bakomliggande skadorna som föranledde förstärkning.  Kapitel 4 beskriver 
övergripande förstärkningsåtgärder och kapitel 5 lyfter upp mätsystematiken. 
Vidare beskriver kapitel 6 övergripande tekniken bakom fiberoptiska sensorer. 
Kapitel 7 redovisar mätningen i detalj och resultatet från denna. Slutligen ges i 
kapitel 8 förslag på fortsatt arbete. 

Luleå tekniska universitet har varit projektledare, deltagare i projektet har 
även varit City University i London. Författarna vill passa på att tacka Yonas 
Gebrimichel och Wenhai Li, båda från City University. Vi vill också tacka 
SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) för ekonomiskt stöd utan 
vilket denna studie ej hade varit möjlig. 
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SAMMANFATTNING 
Under våren 2003 utfördes mätningar på Gröndal- och Alviksbron med en 

för Sverige relativt okänd mätteknik, åtminstone för bygg- och 
anläggningskonstruktioner, nämligen genom användandet av fiberoptiska 
sensorer. 

Det som föranledde den aktuella mätningen var att båda lådbroarnas liv 
hade spruckit i flera snitt och sprickorna karaktäriserades som skjuvsprickor. 
Broarna förstärktes först temporärt med utanpåliggande stålstag och därefter 
permanent med stag som efterspändes i hål borrade genom flänsarna och livet. 
Denna teknik användes i tvärsnitt som var mest uppspruckna. I tvärsnitt som 
hade högre dragpåkänningar än tillåtet, men med fina eller inga sprickor, 
användes pålimmade kolfiberlaminat för förstärkning. 

För att kartlägga effekter av kolfiberförstärkningen samt för att undersöka 
om sprickorna fortsatte att propagera efter förstärkning togs beslut om mätning. 
Mätning har utförts såväl med traditionell teknik där LVDT (Linear Voltage 
Displacement Transducers) användes samt med teknik där FOS-givare (Fibre 
Optic Sensors) användes. I denna rapport redovisas endast från mätningarna 
med FOS-givare, för de traditionella mätningarna hänvisas till (James, 2004). 

Den genomförda mätningen med FOS-sensorer måste anses som lyckad. 
Med en relativt blygsam insats var det möjligt att mäta påkänningen i ett stort 
antal punkter och totalt har 50 sensorer använts på de båda broarna, dessa 
täcker då in mätning på betong, i sprickor och på kolfiberlaminat såväl som 
kompensering av temperatur. 

Det var tyvärr inte möjligt att genomföra någon mätning innan 
förstärkning, vilket gör utvärderingen något bristfällig och medför att det 
endast går att undersöka om de existerande sprickorna propagerar under last 
samt vilken rörlig last som har störst inverkan på påkänningarna. 

På grund av en relativt begränsad budget för mätningen har det inte varit 
möjligt att genomföra en kontinuerlig mätning med FOS tekniken över en 
längre tid utan mätningen har varit periodisk och hittills endast under ett 
tillfälle under tre dagar. 

Den genomförda mätningen visar tydligt att påkänningarna är små, som 
störst uppmättes en rörelse av 0.0625 mm i en spricka (Gröndalsbron). 
Mätningen visar att kolfiberlaminaten är verksamma. Därutöver framgår det att 
temperaturvariationen ger största påkänningen och överstiger påkänningen av 
spårvagnstrafiken med en faktor 10. 

Slutligen bör nämnas att tekniken med FOS-sensorer är både smidig ur 
utförandesynpunkt och ekonomisk konkurrenskraftig i jämförelse med 
traditionell mätteknik och därav är en ytterligare utveckling av tekniken 
önskvärd. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 
Tvärbanebroarna Gröndalsbron och Alviksbron har förstärkts på grund av 

omfattande sprickbildning i liven. Broarna slutbesiktades vid årsskiften 
1998/99 De första sprickorna i liven i huvudspannen upptäcktes redan i augusti 
år 2000. Kontrollmätningar vid två tillfällen under 2001 visade att 
sprickvidderna hade en ökande tendens. Vid slutet av 2001 bedömde SL 
(Stockholms Länstrafik) att utvecklingen föranledde en närmare undersökning. 
Denna utredning har genomförts av entreprenörerna Skanska och NCC som 
byggde Gröndals- respektive Alviksbron samt av konstruktören ELU. Under 
utredningsarbetet förstärktes broarna temporärt med utanpåliggande stålstag i 
de mest utsatta sektionerna. Under hösten 2002 genomfördes en permanent 
förstärkning. 

Den permanenta förstärkningen redovisas inte i detalj i denna rapport, dock 
kan nämnas att sektioner som anses ha för lite armering i brottstadiet förstärks 
med stag, typ Dywidag φ 32, som borras genom livet och efterspänns. 
Dessutom förstärks broarna med kolfiberlaminat för att minska framtida 
sprickvidder i bruksstadiet. I figur 1.1 visas principiellt sprickor samt hur 
broarna förstärkts, en mer omfattande beskrivning av förstärkningarna ges bl a 
i (Täljsten och Carolin, 2003). 

I områden med dragstag varierar sprickornas storlek mellan 0.1 - 0.3 mm, 
med en maximal sprickvidd i enstaka sprickor på ca 0.5 mm. I områden där 
kolfiberlaminat limmas har sprickvidder med en maximal storlek av 0.06 mm 
noterats. 

För att kartlägga framtida sprickutveckling, påkänningar i kolfiberlaminat 
samt broarnas uppförande i stort togs beslut att genomföra en långtidsmätning 
på broarna. Denna mätning pågår och finns redovisad fram till och med början 
av 2004, (James, 2004). I denna rapport redovisas en periodisk mätning över 
tre dagar under april 2003, här användes som tidigare nämnts FOS sensorer. En 
stor brist i hela mätförfarande är dock att ingen referensmätning har 
genomförts innan förstärkning. Med den genomförda mätningen kan man 
påvisa att sprickviddsökningen stoppats upp samt vilken lasteffekt som har 
störst inverkan på broarna. 

Innan mätförfarandet och resultaten från mätningarna med FOS sensorerna 
beskrivs broarna och skadorna kortfattat. 
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Figur 1.1 Skiss över sprickor och förstärkning, Ingmar Franzén/Ny Teknik 
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2 KORT BESKRIVNING AV BROARNA 

2.1 Allmänt 
Gröndalsbron och Alviksbron är båda lådbalksbroar av betong och båda har 

huvudsspann som sträcker sig över vatten, längden på spannen är 120 
respektive 140 meter. Broarna är utbyggda enligt sk ”fritt fram bygge” även 
benämnt Frevorbaumetoden, de är etappvis utbyggda från stöd 7 och 8, 
Gröndal, och stöd 4 och 5, Alviksbron, se också figur 2.1 figur 2.2 

 

Figur 2.1 Vy Gröndalsbron 

Figur 2.2 Vy Alviksbron 
 

Ägare till broarna är SL (Stockholms Lokaltrafik) och entreprenörer var 
Skanska för Gröndalsbron och NCC för Alviksbron. Konstruktör för båda 
broarna var ELU, (Hallbjörn, 2002). I figurerna 2.3 respektive 2.4 redovisas ett 
typtvärsnitt av vardera bron, här framgår att Gröndalsbron bär spårtrafik 
symmetriskt medan Alviksbron har spåren förskjutna mot norra sidan. 
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Figur 2.3 Tvärsnitt Gröndalsbron 

 
Figur 2.4 Tvärsnitt Alviksbron 

 
Balkliven är tunna, 350 mm för Gröndalsbron och 390 mm för Alviksbron. 

Däremot är underflänsens för båda broarna relativt tjock, ca 1.10 m respektive 
1.05 m vid stöd för Gröndals-, respektive Alviksbron. Underflänsens tjocklek 
avtar mot spannmitt till ca 435 mm för Gröndalsbron och ca 385 mm för 
Alviksbron. 

Vidare är båda broarna dimensionerade enligt BBK 94, Vägverkets BRO 
94, Banverkets BV-BRO samt SL:s lastförutsättningar. 

I längdled är broarna förspända med kablar, 12 φ 16, typ VSL för 
Gröndalsbron respektive Cona Multi för Alviksbron. Spännarmeringen i 
överkant har spänts efterhand i de olika utbyggnaderna och spännarmeringen i 
underkant har spänts efter sammangjutning till en kontinuerlig konstruktion 
(Hallbjörn, 2002). I tvärled är broarna slakarmerade. 
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3 KORT BESKRIVNING TILL SKADORNA 

3.1 Allmänt 
I detta avsnitt ges endast en översiktlig beskrivning av skadorna och dess 

bakgrund. Den bakomliggande orsaken till skadorna håller för närvarande på 
att utredas. 

Inspektion i driftskedet av broarna gjordes av Stockholm konsult. 
Gröndalsbron undersöktes i augusti 2000, i april och oktober 2001 samt i 
januari 2002. Skjuvsprickor upptäcktes redan vid den första inspektionen i 
huvudspannens balkliv och man konstaterade vid de senare inspektionerna att 
såväl antal som sprickvidd ökat. Alviskbron uppvisade inga sprickor i augusti 
2000, men sprickor konstaterades i november 2001 och januari 2002. 
Noggrann sprickkartering utfördes därefter av broarna, en översiktlig skiss av 
sprickornas placering för respektive bro visas i figur 3.1 samt 3.2. 

 
Figur 3.1 Sprickors placering i Gröndalsbron, sett från väster 
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Figur 3.2 Sprickors placering i Alviksbron, sett från sydväst 

 
Sprickorna i båda broarna är av typen livskjuvsprickor. Dessa sprickor 

uppstår när de sneda huvuddragpåkänningarna överstiger betongens 
draghållfasthet. Sprickorna har en relativt flack lutning, ca 25 - 30 grader, detta 
beror på att tillskottet från tryckspänningarna från förspänningen i längsled. På 
båda broarna uppvisas fler och större sprickor på solsidan. Av detta kan man 
dra slutsatsen att temperaturinverkan av solinstrålningen bidragit till 
spricktillväxten. Gröndalsbrons sprickor uppgår till mellan 0.1-0.3 mm och i 
enstaka fall till 0.5 mm. Sprickvidderna i Alviksbron är av samma 
storleksordning. Det bör dock tilläggas i Alviksbron finns även en längsgående 
spricka mellan liv och överfläns, denna spricka är lokaliserad till snittet ca 40 
m från stöd 5. En förklaring till den omfattande sprickbildningen anses vara 
(Hallbjörn, 2002): 

 
• Höga huvuddragpåkänningar i relativt tunna balkliv och en stor 

permanent last i kombination med temperaturinverkan. 
• Inlagd mängd skjuvarmering har inte förmått hålla ihop sprickorna 

effektivt i bruksgränstillståndet. 
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4 KORT BESKRIVNING AV FÖRSTÄRKNING 

4.1 Allmänt 
Att beskriva de genomförda förstärkningarna i detalj är allt för omfattande 

och inte heller avsikten med denna rapport. Det kan dock vara av värde för 
läsaren att erhålla en översikt om hur förstärkningarna genomfördes. 

Efter den sista utförda besiktningen och i slutet av 2001 beslöt SL att 
broarna skulle stängas för trafik, man ansåg att säkerheten inte kunde 
garanteras. Eftersom båda broarna är en viktig transportlänk för pendlare 
planerade och genomfördes förstärkningen i två steg. Först en temporär 
förstärkning och samtidigt under denna förstärkning en omfattande utredning 
om orsaken till sprickorna. Därefter genomfördes en permanent förstärkning. 

4.2 Temporär förstärkning 
Den temporära förstärkningen bestod av utanpåliggande spännstag. 

Spännstagen förankrades med bultar på ovan- och undersidan av bron. På 
undersidan löper dessutom ett stålok från det ena till det andra livet. Ett foto av 
den temporära förstärkningen på Alviksbron visas i figur 4.1. 

 

 
 

Figur 4.1 Temporär förstärkning med utanpåliggande dragstag, Alviksbron 

Spännstag 
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4.3 Permanent förstärkning 

4.3.1 Förstärkningsmetoder 
Den permanenta förstärkningen består av två metoder; Metod 1: 

Efterspända dragstag genom livet på de båda broarna. Denna metod användes i 
områden med de största sprickorna. Metod 2: Här användes pålimmade 
kolfiberlaminat i områden som ansågs ligga nära spricklasten samt var lindrigt 
uppspruckna. Den sistnämna metoden tillämpades för att man skulle förhindra 
eventuell framtida större uppsprickning i dessa sektioner. I figur 4.2 och 4.3 
visas vyer av Gröndals- respektive Alviksbron där områden för stag samt 
laminat är markerade. 

 
Figur 4.2 Permanent förstärkning med dragstag och kolfiberlaminat - 

Gröndalsbron 

 
Figur 4.3 Permanent förstärkning med dragstag och kolfiberlaminat - 

Alviksbron 
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Från figurerna 4.2 och 4.3 framgår det tydligt att förstärkningsbehovet för 
Alviksbron var betydligt större än för Gröndalsbron, såväl områden med 
stålstag som områden med kolfiberlaminat är större för Alviksbron. 

4.3.2 Metod 1: Efterspända stag 
Tillvägagångssättet vid förstärkningen var detsamma för båda broarna och 

kan kort beskrivas enligt följande. Först borrades ett hål centriskt genom liven 
för att undvika att skada befintlig tvärkraftsarmeringen, diametern på de 
uppborrande hålen uppgick till 56 mm. Stagen förankrades på undersidan med 
en bult och stagen efterspändes med en kraft motsvarande ca 650 kN, och 
förankrades även på ovansidan med en bult. För båda broarna användes 
spännsystemet DSI och diametern på stängerna var 36 mm för Gröndalsbron 
samt 32 mm + 36 mm för Alviksbron. Avstånden mellan stängerna varierade 
beroende på placering och uppgick till 1600 mm och 2400 mm. Injektering 
utfördes med vanligt anläggningscement och vct (vattencemetntaletet) uppgick 
till 0.43. Förfarandet vid injektering var sådant att bruket pumpades in 
underifrån och momentet avslutades när hålen var fyllda. 

4.3.3 Metod 2: Kolfiberlaminat 
Tillvägagångssättet vid limningen av kolfiberlaminatet var även detsamma 

för de båda broarna. Först så sandblästrades de ytor där förstärkningen skulle 
genomföras, därefter borrades hål för förankringar. För att avlägsna dammet 
användes både tryckluft och dammsugare. Ytorna för förstärkningen primades 
och efter härdning av primern vidtog själva limningen. Laminaten för de 
aktuella förstärkningarna hade tvärsnittsarean 120 x 1.4 mm och avståndet 
mellan laminaten uppgick till 400 mm, laminaten har en elasticitetsmodul av 
250 GPa och en brottöjning på 1.1 %. Längden på laminaten varierade mellan 
ca 2.0 meter upp till ca 6.0 meter. Alla laminat placerades så nära som möjligt 
vinkelrätt mot sprickor, vilket motsvarande en lutning på ca 70° mot 
horisontalplanet (underflänsen). Totalt limmades det upp ca 2 000 m laminat på 
Gröndalsbron och ca 3 600 m på Alviksbron. Härdningen av limmet upp till 
full stryka tog ca 7 - 9 dygn beroende på omgivningens temperatur som 
varierade mellan ca 15 - 20 °C. Samtliga laminat förankrades med pålimmade 
plåtdetaljer som i sin tur förankrades genom limning i förborrade hål i under- 
respektive överflänsen, dessa ståldetaljer rostskyddsbehandlades. I figur 4.4 
visas en bild av förstärkningen i Gröndalsbron. 
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Figur 4.4 Förstärkning med kolfiberlaminat inuti Gröndalsbron 
 
I fotot framgår tydligt förankringsdetaljen, röd, och de pålimmade 

kolfiberlaminaten, svart. 
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5 SHD (STRUCTURAL HEALTH DIAGNOSTICS) 

5.1 Inledning 
För att resultaten från mätningen skall komma till så stor användning som 

möjligt är det viktigt att ett strukturerat mätningsförfarande tillämpas. Eftersom 
mätningen görs efter en förstärkning utan föregående referensdata kan den inte 
ses som fullständig, dock kan den ge svar på framtida förändringar. 

Vid Luleå Tekniska Universitet har en systematik utarbetats som benämns 
SHD eller Structural Health Diagnotics, det finns inget bra motsvarande 
uttryck på svenska och av den anledningen används här och i fortsättningen 
den engelska förkortningen. I kort innebär detta att man först ställer en diagnos 
på konstruktionen, denna kan vara övergripande och omfatta t ex 
sprickbildningar, beräkningar och enklare mätningar. Därefter bestäms vad 
som skall mätas och vad syftet med mätningen är. Här ingår även att bestämma 
vilket ackvisitionssystem som skall användas. Sensorer och 
kommunikationssystem etableras, likaså hård- och mjukvara för lagring. Till 
detta kopplas sedan ett mer omfattande utvärderingssystem som har som skall 
kartlägga effekten av mätningen kopplat till en modell av konstruktionen. 
Utifrån detta kan man sedan föreslå åtgärder eller, som i fallet med 
Tvärbanebroarna - följa upp befintlig förstärkning, i figur 5.1 visas exempel på 
ett SHD system för mätning på en järnvägsbro. 

 
Figur 5.1 Förslag på SHD system 

 



Mätning med FOS på Gröndals och Alviksbron 

 14

I detta aktuella fall genomfördes först en omfattande beräkning av brons 
kapacitet och dess behov av förstärkning klargjordes, diagnos. Därefter valdes 
sensorer, vilket i detta specifika fall var töjningsgivare och deformationsmätare 
(LVDT). Även kommunikationssystemet och lagringssystemet etablerades vid 
denna tidpunkt. Mätning, registrering och utvärdering av data gjordes först 
innan förstärkning. Förstärkning vidtog - vilken utfördes med pålimmad 
kolfiberväv, och ytterligare mätning med följande utvärdering genomfördes. 
Resultaten jämfördes därefter med teoretiska beräkningsmodeller. 

5.2 Diagnostik - kartläggande 
Det förutsätts att byggnader och anläggningar följs upp och att orsaken till 

att ett SHD system behövs är att man är osäker på konstruktionens uppförande, 
vill skaffa sig bättre underlag för eventuella insatsåtgärder eller få en ökad 
kontroll av konstruktionen. optimalt skulle ett SHD system kunna användas för 
att optimera underhållsinsatser. Kartläggandet i detta skede kan för en bro t ex 
innebära att den klassningsberäknats och dessa beräkningar visat att någon typ 
av åtgärd är nödvändig, t ex förstärkning. I det aktuella fallet med 
tvärbanebroarna har omfattande beräkningar gällande anledningen till 
sprickornas uppkomst genomförts, detta arbete täcks dock inte av denna studie 
och redovisas därför ej här, med stor trolighet kommer orsakssammanhangen 
att publiceras vid senare tillfälle. 

5.3 Ackvisitionssystem 
Ackvisitionssystemet omfattar hela mätsystemet, dvs strömtillförsel, 

mjukvara i form av utvärderingsprogram och mätprogram, hårdvara i form av 
logger och datorer. Även lagringsmedia ingår i ackvisitionssystemet, denna kan 
utgöras av t ex CD-rom skivor eller disketter, vanligtvis lagras data i en databas 
på en server som skyddad för intrång och yttre påverkan i form av t ex brand. 
Ackvisitionssystemet omfattar även mätsensorer, t ex töjningsgivare, optiska 
fibrer sensorer för sprickmätning etc., och kommunikationsutrustning. 
Kommunikationsutrustningen kan i sitt enklaste utförande utgöras av direkt 
transport av data med hjälp av diskett eller CD-rom skivor. Mer effektivt är att 
nyttja telefonlinjer, GSM-telefon eller i bästa fall bredband. En viktigt del i 
ackvisitionssystemet är programvara för utvärdering, här ingår allt från vanliga 
kontorsprogram som t ex Excel till avancerad mjukvara som FE (Finita 
Element) - program. 

För såväl Gröndalsbron som Alviksbron beskrivs det använda 
ackvisitionssystemen under respektive redovisningsavsnitt. 
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5.4 Sensorsystem 
Det finns ett stort antal olika sensorer att tillgå beroende på vad man vill 

mäta, här kan nämnas: 
• Traditionella töjningsgivare som limmas eller svetsas mot mätområdet 
• LVDT givare (Linear Voltage Displacement Transducers) 
• Accelerometrar 
• FOS sensorer (Fibre Optic Sensors) 
• COD givare (Crack Opening Displacement) 
• Lastceller 

 
för att nämna några. Inom det beskrivna mätprogrammet har FOS sensorer 

använts. Eftersom sensorsystemet är detsamma för Gröndalsbron respektive 
Alviksbron beskrivs kortfattat funktionen hos dessa sensorer mer ingående i 
nästa avsnitt samt anledningen till varför fiberoptiska sensorer kan vara att 
föredra framför traditionell mätteknik, typ traditionella töjningsgivare eller 
LVDT givare. 

5.5 Kommunikationssystem 
Kommunikationssystemet tillser att data kan överföras från mätplatsen till 

platsen för utvärdering. Kommunikationssystemet kan utgöras av: 
• Vanliga CD-skivor, flyttbara minnen etc. 
• Fast telefon 
• GSM länk 
• Modem 
• Bredband 

 
För såväl Gröndalsbron som Alviksbron har portabla hårddiskar (flyttbara 

minnen) använts för att flytta data från den FOS mätningen till 
utvärderingsplatsen. 

5.6 Lagringssystem 
En viktig parameter hos lagringssystemet är att man även i framtiden skall 

kunna få åtkomst till lagrad data. Normalt lagrar man då originaldata i ett 
format och behandlad data i ett annat. Lagring kan göras på flera olika media 
allt från vanliga CD-skivor till mer avancerade databaser i nätverk. Data från 
mätningarna är lagrade såväl på CD-skivor som på hårddisk. 
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5.7 Diagnostik - utvärdering 
Förutsatt att mätningen är korrekt utförd och data sparats är utvärderingen 

den absolut viktigaste delen i SHD. En utvärdering kan göras på flera olika sätt 
beroende på vad som efterfrågas. Har t ex endast ett tvärsnitt av bron studerats 
kan relativt enkla handberäkningar tillsammans med mätdata ge mycket 
information om konstruktionens beteende. För mer omfattande studier används 
FE-program, där såväl 2D som 3D analyser är bra hjälpmedel om de kopplas 
ihop med uppmätt och utvärderad data, verkliga materialvärden och laster. 

I det aktuella fallet har inte utvärderingen ingått i mätuppdraget och en 
framtida jämförelse mellan teoretiska beräkningar och de uppmätta resultaten 
vore välkommet. 
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6 FIBEROPTISK MÄTTEKNIK 

6.1 Inledning 
Iden att använda ljusvågor för signalering utprovades först av Alexander 

Graham Bell 1880. I den ursprungliga innovationen användes solljus som 
modulerats genom ett kamliknade raster monterat på ett liknade fixerat galler. 
Detta medförde att man kunde variera intensiteten på ljuset. Innovationen var 
ingen kommersiell succé och detta av två huvudorsaker: 

 
1. Luften användes som transportmedium, vilket medförde stora förluster 
2. Vanligt solljus är ett sk inkoherernt ljuskälla, vilket är väldig ineffektivt 

för en sådan tillämpning. 
 
Efter uppfinning av lasern (1960) påbörjades en omfattande forskning 

avseende ljusvågor och hur dessa skulle kunna användas i samband med bl a 
kommunikation. Forskare på överföring av laserljus fann att på en regning eller 
dimmig dag kunde man ha förluster upp mot ca 300 dB/km. Detta medförde då 
förslag till att leda ljuset i en tub. Detta var dock inte helt enkelt då ljuset spred 
sig i tuben i samband med ljustransporten, för att minimera denna effekt måste 
linser användas som var placerade inuti tuben för att fokusera ljusstrålen. Detta 
visade sig dock vara både dyrt och opraktiskt samtidigt som förlusterna 
fortfarande var stora - iden övergavs därför. Parallellt med denna forskning 
utfördes experiment med att transportera ljus genom glasfibrer, förlusten i 
dessa fibrer var dock stor och kunde uppgå till ca 1000 dB/km. För att kunna 
kommunicera med ljus till en rimlig kostnad och med nödvändig effekt 
behövdes en förlust understigande 20 dB/km. 

Två mycket viktiga innovationer hade betydande inverkan på utvecklingen 
av optiska fibrer. Den första var upptäckten av glasfibrer (kiselbaserade) med 
låga förluster, < 20 dB/km, för att stödja överföringen av ljus. Den andra var 
innovationen av kontinuerliga ljusvågor från laser. 

Med lasern var de således möjligt att överföra digital information till ljus 
och med de nya optiska fibrerna skicka insamlad information över hela fiberns 
längd. 

En optisk fiber är en dielektrisk ledning av ljus. Uppgiften är att leda ljuset 
längs fiber. En fiber består av en cylindrisk kärna med ett brytningsindex n1 
omgiven av ett skyddande hölje med ett brytningsindex, n2 < n1. Detta medför 
att ljusstrålarna studsar mot väggarna mellan kärnan och höljet, se exempel på 
ljustes väg (beam path) i figur 6.1 a). 
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Cladding 

Core Multi-Mode Fibre 

Gradient index Fibre 

Single-Mode Fibre 

 
Figur 6.1 Optisk fiber, schematisk förklaring, från Jönsson (1995) 

 
Det finns tre olika typer av optiska fibrer. Singelmodsfiber (SMF), vilken 

är den vanligaste i fiberoptiska system, (Ghatak and Thyagarajan, 1998). SMF 
kan endast bära en mode, den sk grundmoden, av ljusvågor. Storleken på fibern 
minskas till att endast den fundamentala moden kvarstår, se figur 6.1 c). Fibern 
har en hög överföringshastighet, men storleken gör den lätt att bryta under 
installation, (Jönsson, 1995), det kan också vara svårt att foga ihop SMF, (Yea, 
1990). Bakgrunden till den höga överföringshastigheten ligger i den lilla 
diametern, < 10 µm, vilket medför att ljusvågorna inte studsar mot väggarna i 
lika stor grad som för större diametrar på fibern. 

Om fibern kan bära fler än en mod kallas den multimodfiber (MMF), se 
figur 6 b). Den sista fibern är gradientindexfibern. Skillnaden mellan n1 och n2 
ökar från ytterkanten på kärnan till centrum. Detta medför att ljusvågorna böjer 
av mer och mer längre ifrån kärnans centrum. 

6.2 Typer av sensorer 
Fysiska effekter hos en optisk fiber påverkar egenskaperna för överfört ljus, 

till exempel en viss ändring i temperatur motsvarar en våglängdsförändring hos 
det reflekterade optiska ljuset. 

Fiberoptiska sensorer används idag i många olika tillämpningar men de 
vanligaste områdena är: hydrofoner, sensorer för temperatur, tryck och 
töjningsmätning. Andra lyckosamma innovationer är fiberoptiska gyroskop 
(FOG) och olika typer av kemiska och biomedicinska sensorer. I jämförelse 
med konventionella sensorer har fiberoptiska sensorer (FOS) följande fördelar, 
(Ansari, 1997) and (Leung, 2001):  
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• Geometrisk anpassningsbarhet 
• Hög känslighet och stor bandvidd 
• Dom är små 
• Dom påverkas inte av elektrisk eller elektromagnetisk interferens 
• Fungerar både som sensor och som transportmedium för signalen 
• Enkla att bygga in pga storlek och anpassningsbarhet 
• Låg akustisk störnivå 
• Stabila över lång tid 

 
Enligt (Ansari, 1997) är de två sista punkterna viktigast och mest 

betydelsefull för SHD. Dessutom korroderar inte fibrerna och dom är mycket 
lämpliga att integrera i kompositsystem, t ex i samband med förstärkning av 
konstruktioner. 

6.3 FBG (Fibre Bragg Gratings) 
Den mest använda och även den enklaste fiberoptiska töjningssensorn är 

den sk Bragg gitter sensorn (Fibre Bragg Grating Sensor). Sensorn består av en 
periodisk variation av brytningsindex längs fiberns sensorsområde. Gittren 
skapas genom att belysa fibern med laser tvärs fibern. Genom att variera 
intensiteten och vinkeln på lasern kan gitter med olika perioder skapas. 
Perioden påverkar våglängden hos den reflekterade bredbandssignalen, se figur 
6.2. Detta gör det möjligt att applicera flera sensorer på samma fiber, (Grattan, 
2000) och gör det också möjligt att samtidigt mäta töjning och temperatur. I 
jämförelse med traditionella töjningsgivare betyder det också att man endast 
behöver ha en kanal på förstärkaren för motsvarande ca 12 sensorer där 
töjningsgivare kräver 12 kanaler. 
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Figur 6.2 Fibre Bragg Grating (FBG) 
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En känd förändring i våglängd motsvara en bestämd töjning och 
temperaturnivå, figur 6.3 visar en FBG sensor. Eftersom den registrerade 
förskjutningen i våglängd från töjningen är större än skillnaden orsakad av 
variationen i gittersystemet är det möjligt att härleda töjningen vid varje gitter, 
se figur 6.4. Hur denna härledning går till beskrivs inte här istället hänvisas till 
läroböcker inom området. 
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Figur 6.3 Töjning orsaker att våglängden förskjuts 
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Figur 6.4 Förskjutning av våglängd. 
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7 MÄTNING PÅ TVÄRBANEBROARNA 

7.1 Bakgrund 
För att säkerställa effekterna av förstärkningen har mätningar på såväl 

Gröndals- som Alviksbron genomförts. Mätningarna påbörjades efter 
förstärkning, vilket då var olyckligt, men förståligt med hänsyn till gällande 
omständigheter. Detta medför dock att det inte finns några referensmätningar 
innan förstärkning att tillgå. Mätningarna har därför koncentrerats till att följa 
upp eventuell spricktillväxt samt för att verifiera att kolfiberförstärkningen 
fungerar som avsett. Därtill mäts endast effekter pga tilläggslaster, dvs 
påkänningen av egenvikt är ej möjlig att registrera. Mätningar har utförts med 
traditionell teknik där sk LVDT (Linear Vertical Displacement Transducers) 
har använts, detta finns rapporterat i (James, 2004) och med optiska 
fibersensorer vilket då redovisas för i denna rapport. Det bör också nämnas att 
dessa typer av mätningar endast ger en övergripande och begränsad förståelse 
av broarnas beteende, men trots det ger mätningarna tydliga indikationer på 
effekten av förstärkningsåtgärderna. 

Nedan redovisas först resultat från Gröndalsbron, därefter Alviksbron. De 
ekonomiska ramarna i projektet var snäva och av den anledningen valdes att 
arbeta med ett periodiskt mätsystem, dvs ingen kontinuerlig mätning. Således 
redovisas resultat över en begränsad tidsrymd, i detta fall var det möjligt att 
mäta under 3 dygn. Mätning med fiberoptiska sensorer utfördes mellan 2003-
05-21 till 2003-05-23. 

7.2 Mätning på Gröndalsbron 

7.2.1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs de mätningar som genomförts på Gröndalsbron med 

hjälp av fiberoptiska sensorer. Mätningar har även utförts med traditionell 
teknik, där deformationsgivare typ LVDT (Linear Voltage Displacement 
Transducers) har använts för att mäta rörelser i redan uppkomna sprickor, 
resultat från dessa mätningar redovisas i (James, 2004). Som tidigare nämnts 
var det av olika anledningar inte möjligt att genomföra mätningar innan 
förstärkning av bron. Detta medför att utvärdering av förstärkningseffekten av 
kolfiberlaminat samt förspända stag är svår göra och diskussionen kring detta 
är relativt allmänt hållen. De genomförda mätningarna fokuserar dels på 
användandet av fiberoptiska sensorer, dels på inverkan av temperatur och 
spårvagnslast på bron. Eftersom sensorerna är monterade i bron vore det 
önskvärt att upprepa mätningen. 
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Denna mätning är enkel att genomföra då varken kalibrering, lödning eller 
andra speciella anordningar förutom laserkälla och insamlingsenhet behövs, se 
vidare kapitel om förslag på fortsatt arbete. 

I figur 7.1 visas ett foto av Gröndalsbron samt i figur 7.2 visas över vilka 
områden förstärkningen utförts och i vilka snitt som utrustats med mätsensorer. 

 
Figur 7.1 Foto av Gröndalsbron sett från Gröndalssidan mot söder. 

 
Figur 7.2 Snitt utrustade med fiberoptiska mätsensorer 

 
Mätningarna har genomförts efter förstärkning och begränsats till två 

sektioner, A och B, redovisade i figur 7.2. Ett mål med mätningen var att 
försöka kartlägga effekter av temperatur och rörlig last samt notera eventuella 
tilläggspåkänningar i kolfiberkomposit. Det har också bedömts väsentligt att 
undersöka rörelser i sprickor under såväl temperatur- som spårvagnslast. 
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I tillägg har det bedömts viktigt att kartlägga möjligheten att nyttja 
fiberoptiska sensorer för mätning. De sensorer samt övrigt ackvisitionssystem 
som användes för insamling av data redovisas nedan. 

7.2.2 Diagnostik - kartläggande 
Tvärbanebroarna har förhållandevis en omfattande kartläggningen innan 

mätning. Gröndalsbron har genomgått en omfattande beräkning och de 
teoretiska påkänningar samt laster är väl kända. I tillägg till detta har en 
kartering av sprickor utförts. Denna kartering omfattande såväl placering av 
och lutning på sprickor samt sprickvidder och sprickavstånd har registrerats. 
En mer noggrann kartering av sprickor har gjorts i de områden där mätning 
utförs för att på så sätt välja ut de mest lämpliga sprickorna för mätning. 

7.2.3 Ackvisitionssystem 
För Gröndalsbron har följande ackvisitionssystem använts: 
Mätutrustning 
• LVTD-Sprickgivare 
• Fiberoptiska sensorer (FOS) 
• Temperaturgivare (T) 
• Laserkälla och logger 
• Server - för såväl temporär som permanent lagring 
• CD-ROM 
• Mjukvara för utvärdering av data, Matlab 

 
Verktyg 
• Oscilloskop 
• Fiberoptisk skarvapparatur 
• Kapningskniv för fiberoptik 
• Slipmaskiner 
• Vinsch 
• Diverse handverktyg 

 
Utrustning 
• Bildskärm 
• Fiberoptiska ledningar 
• Superlim (snabbhärdande) 
• Skydd för fiberoptiska ledningarna (badrumsilikon) 
• Upphängningsanordningar 

 
Tillkommer gör även ström, kablage samt belysning. 
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7.2.3 Sensorsystem 
Mätning för Gröndalsbron utfördes i två tvärsnitt, sektion A och sektion B. 

Totalt 32 sensorer. 
 
Sektion A - Västra väggen 
• 1 st. FOS rosettgivare (4 sensorer inkl. 1 st. för 

temperaturkompensering) 
• 6 st. FOS spricktöjningsgivare (7 sensorer inkl. 1 st. för 

temperaturkompensering) 
• En FOS för töjningsmätning på kolfiberlaminat. (2 sensorer inkl.. 1 st. 

för temperaturkompensering) 
 
Sektion A - Östra väggen 
• 4 st. FOS spricktöjningsgivare (5 sensorer inkl. 1 st. för 

temperaturkompensering) 
• 1 st. FOS för töjningsmätning på kolfiberlaminat. (2 sensorer inkl. 1 

st. för temperaturkompensering) 
 

Sektion B - Västra väggen 
• 3 st. FOS spricktöjningsgivare (4 sensorer inkl. 1 st. för 

temperaturkompensering) 
• 1 st. FOS för töjningsmätning på kolfiberlaminat. (2 sensorer inkl. 1 

st. för temperaturkompensering) 
 
Sektion B - Östra väggen 
• 5 st. FOS spricktöjningsgivare (6 sensorer inkl. 1 st. för 

temperaturkompensering) 
• 1 st. FOS för töjningsmätning på kolfiberlaminat. (2 sensorer inkl. 1 

st. för temperaturkompensering) 

7.2.4 Kommunikationssystem 
För överföring av data föreberedes dataöverföring via telefonmodem. 

Mätdata kunde reduceras för hanteringsmässig lagring på CD-ROM och på 
extern hårddisk för fysisk transport till server.   

7.2.5 Lagringssystem 
Data har lagrats på server vid Luleå tekniska universitet samt på CD-ROM. 
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7.2.6 Diagnostik - utvärdering 
Tillvägagångssättet för utvärderingen av mätdata följde de planen som 

fastställdes innan mätningen. Tillvägagångssättet skedde enligt följande steg: 
• Kontroll av mätdata. Skedde på plats i samband med avslutandet av 

mätningen 
• Filtrering av mätdata. Innan struktureringen av mätdata filtrerades 

”spikar” bort med ett macro i Microsoft Excel. 
• Strukturering av mätdata. Innan diagnosen strukturerades mätdata upp 

i mer lättbearbetat format 
• Diagnos med Matlab. Med hjälp av Matlab framtogs töjningarna i 

sprickorna, på kolfiberförstärkningen samt på betongen med 
rosettgivaren orsakade av korttids och temperaturlaster. 

• Analys av grafer 
• Presentation av data 

 
Beräkningar som verifierar resultaten från mätdata ligger utanför detta 

uppdrag. 

7.2.7 Genomförande 
Genom sprickkartering kunde de mest intressanta snitten för 

givarplaceringen väljas. Monteringen över sprickorna och på betongytan 
skedde efter slipning av ytan och tvättning av densamma, ytan hade innan 
bearbetning för givare sandblästrats. Givaren placerades över sprickan och 
fästes med snabbhärdande superlim på undersidan om sprickan för att limmet 
inte skulle rinna ner i sprickan och fästa givaren innan den kunnat försträckas. 
Med hjälp av ett oscilloskop kunde givarens försträckning bestämmas och 
kontroll av givarens funktion utfördes. Därefter fästes givaren med superlim. 
För att skydda givaren ströks ett jämt limlager över hela sensorn. Efter att alla 
givare monterats skyddades hela den oskyddade fibern med badrumssilikon. 
Silikonet har även en skyddande effekt mot milt yttre våld på fibern. Efter 
monteringen skarvades givarkabeln ihop med en plastskyddad fiberoptisk 
skarvkabel som sedan skarvades ihop med anslutningsdon till laserkälla och 
datalogger. 

Mätningen skedde på Gröndalsbron i två steg på. Först gjordes en tvådagars 
längre mätning där alla sensorer användes. Ändringen i våglängd för 
sensorerna registrerades 6.25 ggr/sek, dvs. en samplingsfrekvens av 6.25 Hz. 
Dataloggern sparade mätdata efter ca 2 minuter på en csv-fil (Comma 
Separated Value)  på loggerns hårddisk. Totalt skapades ca 1900 filer för den 
periodiska mätningen på Gröndalsbron. För Gröndalsbron gjordes även ett 
försök att mäta med hög samplingsfrekvens. Maximala samplingsfrekvensen 
blev 50 Hz då tre töjningssensorer och en temperaturkompensering användes.  
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7.2.8 Placering av givare 
I detta avsnitt redovisas en detaljerad placering av de fiberoptiska 

sensorerna på Gröndalsbron. I figur 7.3 och figur 7.4 visas placeringen av FOS 
i sektion A och B grafiskt, i figur 7.5 visas en översiktsskiss av givarna. I figur 
7.6 visas givarnas placering i höjdled. 

Figur 7-3 Placering av FOS i sektion A, W - Väst och, E - Öst.  
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Figur7.4 Placering av FOS i sektion B, W - Väst och, E - Öst. 

För sektion A, har på den östra sidan har det monterats 7 stycken givare för 
att mäta rörelser i sprickor samt 1 givare för att mäta töjningen i 
kolfiberlaminat. 
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Det framgår också att det monterats 2 temperaturgivare samt 1 rosettgivare. 
Rosettgivaren är monterad på sprickfri betong. På den västra sidan har det på 
motsvarande sätt monterats 4 stycken givare för att mäta rörelser i sprickor 
samt 1 givare för att mäta töjning på kolfiberlaminatet. Även 2 
temperaturgivare har monterats. Totalt har således i sektion A monterats: 

• 14 stycken sensorer på betong, varav 3 tillhör rosettgivaren 
• 2 stycken sensorer på kolfiberlaminat 
• 4 stycken temperatursensorer 

 
För sektion B, har på den östra sidan monterats 4 givare för att mäta 

sprickviddsförändring, samt 1 givare för töjningsmätning på laminat. Även här 
har 2 temperaturgivare monterats. På den västra sidan monterades 3 givare för 
att registrera sprickviddsförändring, 1 givare monterade för töjningsmätning på 
kolfiberlaminat och 2 stycken givare monterades för temperaturregistrering. 
Totalt har i snitt B monterats: 

• 7 stycken sensorer på betong, varav 3 tillhör rosettgivaren 
• 2 stycken sensorer på kolfiberlaminat 
• 4 stycken temperatursensorer 

 
Figur 7.5 Placering av FOS i sektion A och B,- översiktsskiss plan 
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Sektion A Öster Sektion A Väster 

  
Sektion B Öster Sektion B Väster 

Figur 7.6 Placering av FOS i sektion A och B, översiktsskiss sektion 
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7.2.9 Mätresultat från Gröndalsbron 
Samtliga mätresultat, förutom från kanal 2 som ej registrerades, från 

Gröndalsbron redovisas i diagramform med kommentarer under diagrammen. I 
kommentarerna anges också i vilken sektion mätningen genomförts, dvs 
sektion A eller sektion B. Tydligt är att inverkan av temperatur är dominerande 
och att töjningen orsakad av tåg är förhållandevis låg, denna töjning yttrar sig 
som små hack på kurvorna. 

 
FOS-givare på kolfiberlaminat, Sektion A, Västra och Östra sidan. 
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Kurvorna visar en tydlig inverkan av temperaturvariationerna under de dygn 
mätningen pågick. Givare GAWC1 uppvisar en relativt stor töjning på 
kolfiberlaminatet, ca 120 µs, detta motsvara en spänning av ca 30 MPa i 
laminatet på den västra sidan. 
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Östra sidan, Sektion A, FOS 

 
FOS-givare limmade över sprickor på betongen, öppningen av sprickorna 
påverkas av dygnstemperaturen. En töjning på 50 µs i diagrammet motsvarar en 
sprickrörelse på ca 0.00125 mm. 

 
Västra sidan, Sektion A, FOS 
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FOS-givare limmade som rosettgivare direkt på betongen, dvs ej över sprickor. 
Noggrannheten är ej tillräckligt bra för att precisa resultat skall kunna dras utifrån 
mätningarna, dessutom är de registrerade töjningsnivåerna små. 

 
Västra sidan, Sektion A, FOS-givare på betong 
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FOS-givare limmade över sprickor i betongen i sektion A, det kan noteras att 
givare GAW3 uppnår en mycket hög töjning, denna motsvarar en spricköppning 
på ca 0.0625 mm, de övriga givarna håller sig dock inom mer beskedliga nivåer, 
se nedanstående diagram.  

 
Västra sidan, Sektion A, FOS-givare på betong 
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Här uppgår förändringen i spricköppning mellan ca 0 mm för GAW5 upp till ca 
0.00875 mm för GAW4. 

 
Östra väggen, Sektion B, FOS 
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Här uppgår förändringen i spricköppning mellan ca 0 mm för GBE4 upp till ca 
0.00375 mm för GBE1 

 
FOS-givare på kolfiberlaminat, Sektion B, Västra och Östra sidan. 

0 10 20 30 40 50

Tid, [h]

-25

0

25

50

Tö
jn

in
g,

 [u
st

r]

GBEC1

GBWC1

 
Upplösningen är inte dålig för dessa givare, men grovt uppgår töjningen på 
laminaten i Sektion B på både den Västra och Östra sidan till ca 50 µs, vilket då 
motsvarar en spänning på ca 13 MPa. 

 
 

Västra väggen, Sektion B, FOS givare på betong över sprickor 
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Påkänningen i sprickan där givare GBW3 placerats är relativt stor och uppgår till 
ca 590 µs, vilket då motsvarar en rörelse i sprickan på ca 0.015 mm. För de övriga 
givarna i denna sektion uppmäts en rörelse på mellan 0.002 mm för GBW1 till 
0.006 mm för GBW2. 

7.2.10 Diskussion gällande mätdata från Gröndalsbron 
Den utförda mätningen med FOS givare på Gröndalsbron måste anses som 

lyckad ur genomföringsmässig och teknisk synvinkel. Det var självklart inte 
möjligt att mäta effekter av egenvikten, men en tydlig påverkan av 
temperaturen kunde registreras, därtill syntes även belastningen av 
spårvägstrafiken klart. Temperatureffekten på de uppmätta töjningarna är ca 10 
gånger större än de registrerade påkänningarna av spårvagnslast. Den största 
noterbara sprickförändring var i snitt A, givare GAW3 för vilken en 
spricköppning motsvarande 0.0625 mm noterades. 

Mätningarna visar också att kolfiberkompositen är aktiv och att last 
överförs från bron, töjningarna ger att nyttjandet av kompositen är låg, ca 30 
MPa, och att en stor reservkapacitet finns att tillgå. 
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7.3 Mätning på Alviksbron 

7.3.1 Bakgrund 
På motsvarande sätt som för Gröndalsbron har mätningar utförts på 

Alviksbron och såväl traditionell teknik med LVDT givare som mätning med 
FOS har genomförts. I detta avsnitt redovisas endast resultat från mätningarna 
med FOS, för övriga mätningar hänvisas till (James, 2004). Det var av samma 
anledningar som för Gröndalsbron inte heller här möjligt att genomföra några 
referensmätningar innan förstärkning och mätningarna för övrigt påminner till 
stora delar om varandra. Alviksbron utsätts i motsats till Gröndalsbron för en 
asymmetrisk belastning av spårvagnarna, detta kan ha en viss betydelse för 
mätningen, men temperaturen är även i detta fall den dominerande lasten. I 
figur 7.7 visas ett foto av Alviksbron och i figur 7.8 de områden som förstärkts 
samt den sektion, sektion A, där mätning utfördes. 

 

 
Figur 7.7 Foto av Alviksbron 
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Figur 7.8 Snitt utrustade med fiberoptiska mätsensorer 

 
På motsvarande sätt som för Gröndalsbron fanns önskemål om omfattande 

mätning såväl före som efter förstärkning, detta var då inte heller möjligt enligt 
tidigare beskrivna anledningar för Alviksbron. Mätningarna har därför även här 
genomförts efter förstärkning och begränsats till en sektion, sektion A, 
redovisad i figur 7.8. Målet med mätningen på Alviksbron var även här att 
försöka kartlägga effekter av temperatur och rörlig last samt notera eventuella 
tilläggspåkänningar i kolfiberkomposit. Därtill undersöktes rörelser i sprickor. 

De sensorer samt övrigt ackvisitionssystem som användes för insamling av 
mätdata för Alviksbron redovisas nedan. 

7.3.2 Diagnostik - kartläggande 
Även Alviksbron har genomgått en omfattande kartläggning innan 

förstärkning och mätning. De slutliga resultaten från detta är ännu inte 
publicerat. Innan mätning genomfördes en noggrann kartering av sprickor. 
Karteringen gjordes visuellt och utgör bas för placering av FOS-givare. 

7.3.3 Ackvisitionssystem 
För Alviksbron har följande ackvisitionssystem använts: 
Mätutrustning 
• LVTD-Sprickgivare 
• Fiberoptiska sensorer (FOS) 
• Temperaturgivare (T) 
• Laserkälla och logger 
• Server - för såväl temporär som permanent lagring 
• CD-ROM 
• Mjukvara för utvärdering av data, Matlab 
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Verktyg 
• Oscilloskop 
• Fiberoptisk skarvapparatur 
• Kapningskniv för fiberoptik 
• Slipmaskiner 
• Vinsch 
• Diverse handverktyg 

 
Utrustning 
• Bildskärm 
• Fiberoptiska ledningar 
• Superlim (snabbhärdande) 
• Skydd för fiberoptiska ledningarna (badrumsilikon) 
• Upphängningsanordningar 

 
Tillkommer gör även ström, kablage samt belysning. 

7.3.4 Sensorsystem  
Mätning utfördes i ett tvärsnitt, Sektion A. Totalt monterades 19 FOS-

sensorer. 
 
Sektion A - Vägg Sydväst 
• 6 st. FOS spricktöjningsgivare (7 sensorer inkl. 1 st. för 

temperaturkompensering) 
• 1 st. FOS för töjningsmätning på kolfiberlaminat. (2 sensorer inkl. 1 st 

för temperaturkompensering) 
 
Sektion A - Vägg Nordost 
• 5 st. FOS spricktöjningsgivare (6 sensorer inkl. 1 st. för 

temperaturkompensering.) 
• 1 st. FOS för töjningsmätning på kolfiberlaminat. (2 sensorer inkl. 1 st 

för temperaturkompensering) 

7.3.5 Kommunikationssystem  
För överföring av data föreberedes dataöverföring via telefonmodem. 

Mätdata lagrades på CD-ROM och extern hårddisk användes för fysisk 
transport till server. 

7.3.6 Lagringssystem 
Data har lagrats på server vid Luleå tekniska universitet samt på CD-ROM. 
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7.3.7 Diagnostik - utvärdering 
Tillvägagångssättet för utvärderingen av mätdata följde de planen som 

fastställdes innan mätningen. Tillvägagångssättet skedde enligt följande steg: 
• Kontroll av mätdata. Skedde på plats i samband med avslutandet av 

mätningen 
• Filtrering av mätdata. Innan struktureringen av mätdata filtrerades 

”spikar” bort med ett macro i Microsoft Excel. 
• Strukturering av mätdata. Innan diagnosen strukturerades mätdata upp 

i mer lättbearbetat format 
• Diagnos med Matlab. Med hjälp av Matlab framtogs töjningarna i 

sprickorna, på kolfiberförstärkningen samt på betongen med rosett 
givaren orsakade av korttids och temperaturlaster. 

• Analys av grafer 
• Presentation av data 

7.3.8 Genomförande 
Genom sprickkartering kunde de mest intressanta snitten för 

givarplaceringen väljas. Monteringen över sprickorna och på betongytan 
skedde efter slipning av ytan och tvättning av densamma. Betongytan hade i ett 
tidigare skede sandblästrats och rengjorts från damm. Givare placerades över 
sprickor och fästes med snabbhärdande superlim på undersidan av aktuell 
spricka för att limmet inte skulle rinna ner i sprickan och fästa givaren innan 
den kunnat försträckas. Med hjälp av ett oscilloskop kunde givarens 
försträckning bestämmas och kontroll av givarens funktion utfördes. Därefter 
fästes givaren fästes med superlim. För att skydda givaren ströks ett jämt 
limlager över hela sensorn. Efter att alla givare monterats skyddades hela den 
oskyddade fibern med badrumssilikon. Silikonet har även en skyddande effekt 
mot milt yttre våld på fibern. Efter monteringen skarvades givarkabeln ihop 
med en plastskyddad fiberoptisk skarvkabel som sedan skarvades ihop med 
anslutningsdon till laserkälla och datalogger. 

Mätningen skedde även i två steg på Alviksbron. Först gjordes en tvådagars 
längre mätning där alla sensorer användes. Ändringen i våglängd för 
sensorerna registrerades 6.25 ggr/sek, dvs. en samplingsfrekvens av 6.25 Hz. 
Dataloggern sparade mätdata efter ca 2 minuter på en csv-fil (Comma 
Separated Value) på loggerns hårddisk. Totalt skapades även för Alviksbron ca 
1700 filer för den periodiska långtidsmätningen. 
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7.3.9 Placering av givare 
I detta avsnitt redovisas en detaljerad placering av de fiberoptiska 

sensorerna på Alviksbron. I figur 7.9 visas placeringen av FOS i sektion A 
grafiskt, i figur 7.10 visas en planskiss av givarplaceringen, i figuren är även 
placering av LVDT givare inritade. Figur 7.11 redovisar FOS-sensorernas 
placering i höjdled relativt lådbotten. 

 

 
Figur 7.9 Placering av FOS i sektion A, W - Sydväst och, E - Nordost.  
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För sektion A, har på den sydvästra sidan monterats 6 stycken givare för att 
mäta rörelser i sprickor samt 1 givare för att mäta töjningen i kolfiberlaminat. 
Därutöver används 2 sensorer för temperaturkompensering, en på betong och 
en på kolfiberlaminat. På den nordöstra sidan har det på motsvarande sätt 
monterats 5 stycken givare för att mäta rörelser i sprickor samt 1 givare för att 
mäta töjning på kolfiberlaminatet. Även här har 2 sensorer monterats för 
temperaturkompensering, på respektive betong och kolfiberlaminat. I figur 
7.11 redovisas sensorernas placering i förhållande till horisontalplanet (ök. 
Underfläns i bro). I nästa avsnitt redovisas resultaten från mätningen i 
diagramform. Totalt har således i sektion A monterats: 

 
• 11 stycken sensorer på betong 
• 2 stycken sensorer på kolfiberlaminat 
• 4 stycken temperatursensorer 

 

Figur 7.10 Placering av FOS i sektion A, översiktsskiss plan 
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Sektion A - Nordost Sektion A - Sydväst 

Figur 7.11 Placering av FOS i sektion A, översiktsskiss sektion 

7.3.10 Mätresultat från Alviksbron 
Samtliga mätresultat från Alviksbron redovisas i diagramform med 

kommentarer under diagrammen. I diagrammen anges också i vilken sektion 
mätningen genomförts. Tydligt är att inverkan av temperatur är dominerande 
och att töjningen orsakad av tåg är förhållandevis liten, denna töjning yttrar sig 
som små hack på de redovisade kurvorna. 
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Sektion A, Vägg Nordost FOS givare på betong över sprickor 
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Påkänningen i sprickan där givare AN1 placerats är förhållandevis stor och 

uppgår till ca 3200 µs, vilket då motsvarar en rörelse i sprickan på ca 0.080 mm. 
Den största påkänningen uppstår pga temperaturens dygnsvariation. Påkänningen 
av spårvagnstrafiken är beskedlig.  

 
Sektion A, Vägg Nordost FOS givare på betong över sprickor 
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Påkänningen för en övriga sensorerna i samma snitt följer trenden för AN1. 

Här varierar rörelsen i sprickan mellan ca 0 mm upp till ca 0.012 mm för 
töjningen 480 µs 
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Sektion A, Vägg Sydväst, FOS givare på betong över sprickor 
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Påkänningen på den sydvästra sidan och för givare AS1 är även den relativt stor, 
ca 1450 µs, vilket då motsvarar en rörelse I sprickan på ca 0.036 mm. 

 
Sektion A, Vägg Sydväst, FOS givare på betong över sprickor 
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Påkänningen för de övriga sensorerna på den sydvästra väggen varierar mellan ca 
0 µs för givare AS3 och AS5 upp till ca 150 µs för givare AS4, vilket då 
motsvarar en rörelse sprickan på ca 0.004 mm. 
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Sektion A, FOS-givare på kolfiberlaminat, Nordöstra sidan, AANC1, och 
Sydvästra sidan, AASC1 
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Påkänningen på kolfiberlaminaten är mindre för Alviksbron i jämförelse med 
Gröndalsbron.. Det syns tydligt i grafen att den sida med mest sol får störst 
påkänning. I detta specifika fall är den största uppmätta töjningen i laminatet ca 
70 µs, vilket då motsvarar en spänning på ca 18 MPa i kolfiberlaminatet. 

7.3.11 Diskussion gällande mätdata från Alviksbron 
De utförda mätningarna på Alviksbron efter förstärkning är begränsade 

såväl i tid som i utsträckning på konstruktionen. Det är inte heller möjligt att 
fånga effekten av egenvikten genom mätningen. Trots detta har mätningen 
varit värdefull, och tendensen tydlig. Påkänningen av temperatur är helt 
dominerande i förhållande till spårvagnslasten. Sprickorna propagerar inte och 
rörelserna är relativt måttliga även om rörelse I en spricka uppgår till nästan 
0.10 mm. Mätningen visar också att kolfiberkompositen är verksam och att last 
överförs under belastning. 
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8 FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE 

8.1 Inledning 
Användningen av FOS-sensorer för mätning på tvärbanebroarna måste 

bedömas som lyckat. Framförallt var monteringen av givare enkel och det var 
smidigt att montera ett stort antal givare, dessutom kunde den omfattande 
kabeldragningen som är normalfallet för traditionella givare undvikas. Det bör 
också nämnas att det var första gången som FOS-sensorer användes för att 
mäta rörelser i betongsprickor i fält. Såväl i Sverige som internationellt. En 
jämförelse med motsvarande mätningar med LVDT givare (James, 2004) ger 
samstämmiga mätresultat. Det utförda arbetet visar också att det är väsentligt 
med ett strukturerat angreppssätt när det gäller att diagnostisera, mäta, 
utvärdera och följa upp befintliga konstruktioner - här visade sig SHD 
systematiken vara värdefull. 

Mätresultaten från broarna är värdefull och ger en inblick i broarnas 
beteende, de är dock begränsade såväl i tid som rum. Därutöver bör 
mättekniken utvecklas för att bättre anpassas till tillämpningar inom 
byggbranschen. Här är inte minst utvärderingsförfarandet samt 
långtidseffekterna viktiga aspekter. 

8.2 Arbete på kort sikt 
Förslag på fortsatt arbete på kort sikt omfattar ytterligare mätningar med 

FOS-tekniken på tvärbanebroarna. Här vore det önskvärt möjligen utöka 
mätpunkterna och mätningen bör sedan kopplas till en beräkningsmodell för 
utvärdering. Mätningar bör utföras under såväl den varma som den kalla 
perioden på året. Det är relativt enkelt att gå tillbaka och mäta på de befintliga 
sensorerna, i stort räcker det med att koppla in mätutrustningen på de 
existerande fiberoptiska kablarna. Mätningen bör också utsträcka sig till att 
omfatta en längre period, veckor eller helst månader. 

Frikopplat från denna mätning bör forskningsinsatser inledas och försök för 
att erhålla en bättre förståelse med möjligheterna kring FOS-givare och dess 
tillämpningar. 

8.3 Arbete på längre sikt 
Ett arbete på längre sikt bör omfatta ett program där SHD står i centrum 

och dess ingående delar vidareutvecklas vilket då kan innebära ett system som 
omfattar såväl system för diagnos, mätning/registrering, utvärdering och 
förslag till åtgärder. På längre sikt bör även FOS sensorer kunna byggas in i 
konstruktioner redan från början och ett mellansteg kan här vara att integrera 
FOS i kompositmaterial i samband med förstärkning av konstruktioner. 
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