
Innovativt design af ståldragere til kabelbårne broer 

Erhvervs-ph.d.-projektet er et samarbejde mellem DTU Byg, DTU Mek og COWI, afdelingen 

for Major Bridges International. Projektet vil yderligere involvere COWIs broeksperter fra både 

COWI UK samt COWI North America. Herved benyttes COWIs verdensomspændende og 

førende ekspertise inden for ortotrope brodæk. Projektet vil forløbe over en treårig periode, 

2017-2019. Hovedformålet med projektet er at undersøge og udvikle nye innovative 

designkoncepter for ståldragere til store kabelbårne broer. 

Siden 1950’erne har der i kabelbårne broer mere eller mindre været anvendt det samme 
designkoncept til ståldragere. Dette konventionelle design i form af ortotrope ståldæk har 
været bredt anvendt, men i de seneste årtier er potentialet i designet tæt ved at være opnået. 
Det erfares således, at mulighederne for yderligere at reducere vægt og forøge spændvidde 
markant er udtømte ved det nuværende design. Det er derfor i COWIs store interesse at få 
kendskab til nye designmuligheder. 

Projektets målsætninger er, at man med et nyt innovativt design af ståldragere i kabelbårne 
broer kan reducere vægten, øge spændvidden, reducere/eliminere udmattelsesproblemer 
samt mindske de samlede omkostninger. Ved en reduktion af brodragerens vægt, vil 
materialeforbruget i de resterende dele af broen (kabler, pyloner og ankerblokke) ligeledes 
kunne reduceres, hvilket vil være til gavn for både den samlede pris samt miljøet. 

Fokusområdet for projektet er optimering og udvikling af innovative designkoncepter for 
ståldragere med henblik på ovenstående målsætninger. Fokusområdet understøttes 
metodemæssigt af viden om optimale konstruktionsprincipper, praktisk know-how og state-of-
the-art optimeringsværktøjer, der kan håndtere den komplekse opgave med udvikling af et 
designkoncept, der udnytter nye/alternative materialer, tager hensyn til stabilitet samt giver et 
mere optimalt design med hensyn til fremstilling, tilsyn og vedligehold. Det er således i DTU 
Bygs og DTU Meks interesse at påvise, hvordan udvikling og anvendelse af 
optimeringsmetoder kan bruges til at udvikle og styrke et konkret konstruktionskoncept. 

De store kabelbårne broer er afgørende for COWIs strategi om at forblive verdens største 
rådgiver indenfor brodesign. Det forventes, at det nye designkoncept vil føre til en reduktion i 
materialeforbrug og udmattelsesproblemer samt en lavere produktionspris uden at forøge 
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Alle ovennævnte aspekter og forventede resultater 
er essentielle for den fortsatte faglige og innovative udvikling af både COWIs broekspertise og 
COWI som helhed. 

En stor styrke ved projektet er, at det kombinerer COWIs store erfaring opbygget gennem 

mange års arbejde med de største broer i verden, med fælles indsigt i optimale 

konstruktionsprincipper og såvel DTU Bygs som DTU Meks viden om nye numeriske 

modelleringsredskaber til konstruktionsoptimering. 

 


