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Bakgrunnur og aðdragandi

• Rannsóknaverkefni sem bar heitið Ástandsvöktun brúa 2012-2013

– mælingar á bogabrú í Mjóafirði í Ísafjarðardjúpi

– mælingar á hengibrú á Ölfusá á Selfossi

– Skilgreind vöktunaráætlun fyrir hengibrú á Ölfusá sem hægt væri að nota sem fyrirmynd um 
um vöktunaráætlun fyrir stærri og mikilvægari brýr

– Yfirlit um mælibúnað sem hægt er að nýta til vöktunar



Þátttakendur

• EFLA verkfræðistofa

– Kristján Uni Óskarsson

– Baldvin Einarsson

• Háskóli Íslands

– Bjarni Bessason

• Krabbenhøft+Ingólfsson Aps Copenhagen

– Einar Þór Ingólfsson

• DTU BYG Copenhagen

• Vegagerðin

– Aron Bjarnason

– Einar Hafliðason
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MSc ritgerðir



Sjálfvirkt vöktunarkerfi fyrir Ölfusárbrú

• Áfangaskipt

• 1. áfangi - mæling á kapalkröftum

• 2. áfangi - mæling á hæðarferli brúarinnar

• Meginmarkmiðið er að greina breytingar á burðarvirki brúarinnar vegna
hrörnunar til lengri tíma

• Aukamarkmið eru upplýsingar um hegðun brúarinnar í jarðskjálfta og mat á 
ástandi eftir jarðskjálfta











Samband tíðni og kapalkrafts



Kapalkraftur



Áhrif hitastigs á kapalkrafta



Hitastig í veðurstöð við Ingólfsfjall



Breytingar í kapalkrafti leiðréttar m.t.t. hitastigs



Breytileiki



Breytileiki – kapalkraftar vegna eiginþunga brúar

Niðurstöður mælinga 2012

• Breytileiki milli kapalplana ofanstraums / neðanstraums (52-48) 8%

• Breytileiki milli einstakra strengja (10-20%)

• Bakstög Norður – bakstög Suður 10% hærri kapalkraftur að sunnan

• Lægsti kraftur í bakstögum: 3470 kN

• Hæsti kraftur í bakstögum: 4140 kN (20% hærri)



Breytileiki milli kapalplana



Jökulsá á Fjöllum við Grímstungu



Hvað hefur áunnist með mælingum og vöktun?

• Nákvæmara mat á brotöryggi brúarinnar

• Reiknilíkan af brúnni sem kvarðað er með mælingum

• Þjálfun stúdenta í mælingum, líkanagerð og brúarverkfræði

• Sjálfvirk vöktun kapalkrafta

• EN

• Vöktunin kemur ekki í stað reglubundinna ástandsskoðana

• Ennþá tærðir kaplar!



Upprifjun úr lokaskýrslu 2011
Hvað þarf að gera?

- Frekari greining á brotöryggi (lokið 2012, 
verður endurmetið 2015)

- Mæla raunkraftdreifingu í köplum (lokið 2012)

- Mæla hæðarferil kapla og brúargólfs (brúargólf 2012)

- Meta ástand undir upphengjum hengistanga með því að fjarlægja 2-3 
hengistangir (október 2015)

- Skilgreina vöktunaráætlun fyrir brúna (lokið 2013)

- Undirbúa viðhald og endurnýjun tæringarvarnar/málningar (eftir)



Sjálfvirkt vöktunarkerfi fyrir Ölfusárbrú

• Áfangaskipt

• 1. áfangi - mæling á kapalkröftum uppsetning 2014

• 2. áfangi - mæling á hæðarferli brúarinnar



Af hverju vöktun?



Af hverju vöktun?



Af hverju vöktun?



Vatnsdalsá hjá Grímstungu - 18.ágúst 2015



Eldvatn hjá Ásum - 3.október 2015



Takk fyrir


