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Bakgrunn
� Statens Vegvesen planlegger 

fergefri E39.
� Flere utfordrende 

fjordkryssinger.
� Fugro Norge og Kjeller 

Vindteknikk kartlegger bølger, 
havstrøm og vind meget 
detaljert.

� Konstruksjoner som utfordrer 
dagens standarder. 
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Fergefri E39

• 10 fjordkrysninger
• 8 bruer
• 2-5 km lengde

Bruprosjekt hvor Kjeller 
Vindteknikk har avtale med 
Statens Vegvesen om å 
gjøre målinger av
vindforholdene



Halsafjorden (2100m hovedspenn)



Utfordring
Beskrive vind og turbulensforhold 
for fjordkrysningene:

� Ekstremvind
� Turbulensspekter
� Periodiske svingninger
� Hva er størrelsen på de turbulente 

virvlene?
� Veritkalt vindprofil viktig for brutårn
� Hvordan endrer vind og 

turbulensforhold seg langs 
brubanen?

� Bølger
� Strøm



Målinger av turbulens
� Ultrasonisk sensor
� Måler vinden i 3 komponenter u,v,w
� Målinger sett opp med 10Hz samplingsrate
� Kan beskrive det turbulente spekter



Målinger av turbulens

� Målinger med ultrasoniske senorer i 10Hz
� Med flere sensorer i samme mast kan vi 

beskrive vertikal koherens og dermed den 
vertikale utbredelsen av turbulente virvler.

� Ved å benytte to master med noen 100m 
avstand kan vi beskrive horisontal koherens og 
dermed den horisontale utbredelsen av de 
turbulente virvlene. 

� Halsafjorden: Målinger med en mast på hver 
side av fjorden. Avstanden (2-3km) er for stor for 
horisontal koherens.



Scanning lidar Leosphere 400S 



Hva er en lidar?



Målerutiner
� Scanning lidar måler radiell vindhastighet.
� PPI (Plan Position Indicator)     - konstant elevasjon og varierende azimuth.
� RHI (Range Height Indicator) - konstant azimuth og varierende elevasjon.
� LOS (Line of Sigth)                 - konstant azimut og elevasjon
� CT (Complex Trajectory)        - program satt sammen av flere LOS
� Ved å kombinere scan fra flere lidarer kan man beregne vindvektoren

PPI scan samler data med konstant elevasjon og 
varierende azimuth. Fulle 360 grader eller mindre sektorer.

RHI scan samler data med konstant azimuth og varierende 
elevasjon. Fulle 180 grader eller mindre sektorer.



Synkroniserte lidarmålinger
� 4 stk WindCube 400 S.
� Synkroniseringssystem fra 

Dansk Teknisk Universitet.
� Første gang i verden at 4 

WindCube jobber sammen 
synkront.

� Kan måle vind og turbulens på 
opp til 8 km avstand. 



Lidarene er satt opp i par 
for å beskrive fullstendinge
vindvektoren.

Ved høyfrekvente måinger
av vidvektoren på to steder
samtidig kan koherensen
beregnes.

Fri sikt til de to mastene. 
Benyttes til kalibrering av
lidarene.

Synkroniserte 
lidarmålinger



Status for målepeprogram for 
Halsafjorden
� 2 master med høyfrekvente 

målinger 
� Har vært i drift fra: mars 2015

� 3 bøyer med lidarer

� 4 synkroniserte lidarer
� installert i forrige uke







Tester på Kjeller

� Systemet ble testet på Kjeller før 
installasjonen i Halsafjorden



Målerutiner
� Scanning lidar måler radiell vindhastighet.
� PPI (Plan Position Indicator)     - konstant elevasjon og varierende azimuth.
� RHI (Range Height Indicator) - konstant azimuth og varierende elevasjon.
� LOS (Line of Sigth)                 - konstant azimut og elevasjon
� CT (Complex Trajectory)        - program satt sammen av flere LOS
� Ved å kombinere scan fra flere lidarer kan man beregne vindvektoren

PPI scan samler data med konstant elevasjon og 
varierende azimuth. Fulle 360 grader eller mindre sektorer.

RHI scan samler data med konstant azimuth og varierende 
elevasjon. Fulle 180 grader eller mindre sektorer.



PPI Scan Kjeller | (20 grader)

Radiell vindhastighet i 360 grader rundt lidaren ut til 5300 m. 
Plottet indikerer ca 15m/s fra SØ (150 grader)

CNR plot av samme scan som til v. Scanet viser skydekke på 
5300 m som er grunnen til begrenset rekkevidde.



RHI Scan Kjeller 0-60 grader

Radiell vindhastighet i en elevasjon fra 0 til 60 grader med 
azimuth 300 grader. Målinger ut til 5000 m.

CNR plot av samme scan som til v. Skyer på mellom 1500 m 
og 3500 m høyde observert i CNR plot.



RHI Scan | Kjeller

Radiell vindhastighet i en elevasjon fra 0 til 60 grader med 
azimuth 300 grader. Målinger ut til 5000 m.

CNR plot av samme scan som til v. Skyer på mellom 1500 m 
og 3500 m høyde observert i CNR plot.



Scanning av Kjeller Flyplass



Radiell Vindhastighet | Kjeller

Radiell vindhastighet over flystripa på Kjeller målt med PPI scan



CNR Scan
� Brukes til offset-

kalibrering
� Kartlegging av 

innsamlingsvindu



Oppsummering
� Design av bruer med verdens lengste spenn krever meget 

avanserte måleprogram for å kartlegge vind og turbulensforhold.

� Vi har store forventinger til måleprogrammet og forventer å 
kunne kartlegge turbulensforhold midt i fjorden ved hjelp av de 4 
synkronisterte scanning lidarer.



Takk for oppmerksomheten

� Øyvind Byrkjedal
oyvind.byrkjedal@vindteknikk.no 



Film fra Statens Vegvesen som beskriver 
planer og måleprogrammet
Med blant annet:
� Birgitte Furevik (met.no)
� Finn Nyhammer (Kjeller Vindteknikk)
� Frode Berge (Fugro Oceanor)
� Jørn Arve Hasselø (Statens Vegvesen)

https://youtu.be/M9wDUp0pPys







Measurements
1. Made by the group of mast engineers at KVT
2. Installed  50 m high masts (10 masts in 2014 -

2015)
3. Now planned 80 – 100 m high masts (5 masts) for 

start in 2016 - 2017
4. 3 sensors in each masts 
5. Data sampling frequency: 10 Hz
6. Wind components:  u, v, w
7. Transfer to KVT every hour
8. Driven by batteries with solar cell charging 

Battery voltages is monitored on daily basis
9. Data availability 95 % - 99 %
10. All raw data also stored for inspection and for 

spectral and coherence analysis
11. Data are filtered for spike removals
12. Twice a year: Reports written including long term 

statistics and extreme value analysis Gill WindMaster Pro 3-Axis 
Anemometer



Leosphere 400 S
� Korteste samplingstid: 0.5 s
� Korteste pulslengde: 75 m
� Vinkelhastighet posisjonering: 30 gr/s 
� Nøyaktighet radiell vind: ca 0.5 m/s
� Nøyaktighet posisjon: ca 8 m på 5.000 m avstand.



Film

� https://youtu.be/M9wDUp0pPys



Measurement program; parameters of interest
Parameter Location Priority
Coherences At bridge deck High
Turbulence spectra At bridge deck High
Turbulence intensities At bridge deck High
Wind speed profiles At bridge deck High
Coherences At bridge towers Medium
Turbulence spectra At bridge towers Medium
Turbulence intensities At bridge towers Medium
Wind speed profiles At bridge towers Medium

� Important statistical parameters:

� Additionally descriptive scans can be used to show 
the flow patterns, both in vertical and horizontal 
layers. The priority of this is generally low, but if we 
are able to estimate/validate vertical components 
based on these scans the priority becomes high.



Measurement program; time 
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Measurement program; time 
sharing

● LOS center
● LOS bridge deck
● LOS bridge tower
● Met mast

For coherence: Only 20-30 m between the nearest locations
to the center location.


