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Delrapport 1 + 2.3
Skadebegrensning i eksisterende
standarder og veiledninger
• Litteraturstudium for å kartlegge hvor
begrensning av skade generelt er omhandlet
• Identifisere momenter som kan bidra til at
man får en skade, eller som bidrar til å
begrense skade
• Momenter som vil trenge en bearbeiding for å
fungere bedre med tanke på å forebygge
skade
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Det er i rapporten fokusert på:
• Skadegrenser for
deformasjoner
• Skadegrenser for
vibrasjoner
• Ramming av spunt
• Ramming av peler
• Boring av peler
• Boring for stagsetting
• Ulikheter i beskrivelser
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(Kilde: Jernbaneverket.
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/prosjekter/Ferd
ige-prosjekter/Lysaker---Sandvika/Slik-bygges-tunnelen/
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Hvert kapittel inneholder
«Diskusjon og videre arbeid»
Eksempel fra Skadegrenser:
• «For normale konstruksjoner med
enkeltfundamenter er setninger
på inntil 50 mm ofte akseptable.
Større setninger kan aksepteres
forutsatt at de relative
rotasjonene er innenfor
akseptable grenser, og forutsatt
at setningene ikke forårsaker
skjevsetninger osv.» (Kilde: NS-EN
1997-1 Eurokode 7, vedlegg H)

• For å forebygge skade bør det
tilføyes at dette skal
sannsynliggjøres i hvert enkelt
tilfelle.
• Det må presiseres om det er
setninger på egen grunn eller hos
nabo som skal vurderes
• Eventuell økonomisk konsekvens
for nabo skal tas høyde for
• Dagens skadekriterier gjelder i
stor grad tilstøtende bygg.
Tilstøtende arealer generelt
finnes det ikke grenseverdier for.
• Vi ønsker at disse
diskusjonspunktene skal tas
videre i arbeid med standarder og
veiledninger
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Standarder som ligger til grunn for
utførelsen ved boring av stag og
peler
• NS-EN 1997-1: Eurokode 7. Geoteknisk prosjektering
• NS-EN 1536:2010 Utførelse av spesielle geotekniske
arbeider – Borede peler (diameter 0,3 m ≤ D ≤ 3,0m)
• NS-EN 1537:2013 Stagforankringer
• NS-EN 14199:2005 Utførelse av spesielle geotekniske
arbeider – Mikropeler (drilled piles, shaft diameter <
300 mm)
• EN-127125:2000 Injisering
• NS-3420 Del F
• NS-3420 Del G
Fagdag 26-11-2015

5

Standarder som ligger til grunn for
utførelsen ved ramming av spunt
og peler
• NS-EN 12063 Utførelse av spesielle geotekniske
arbeider - Spuntvegger
• NS-EN 12699 Utførelse av spesielle geotekniske
arbeider – Peler med massefortrengning
• NS 8141-2 Vibrasjoner og støt – Veiledende
grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet,
bergverk og trafikk. Del 2: Virkning av vibrasjoner
på byggverk fra annen anleggsvirksomhet enn
sprengning, og fra trafikk
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Veiledninger og håndbøker med
skadeforebyggende tekst:
• Statens vegvesen. Geoteknikk i vegbygging,
Håndbok V220
• Peleveiledningen
• Statens vegvesen. Prosesskoden, Håndbok R762
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Eksempel fra Håndbok V220
kap 10.7
• «Alle konstruksjonselementer som åpner for drenering
av grunnvann i massene eller ned mot berg, vil gi fare
for grunnvannssenking, og en potensiell fare for
setninger i omgivelsene. Der det er slike forhold, bør
man vurdere bruk av innvendig avstiving av spunten og
også vurdere å unngå peler (spesielt borede peler satt
fra et nivå under grunnvannstand) til berg i tillegg til
andre tiltak mot grunnvannssenking.»
• Dette er et råd til den prosjekterende
• Men det er ikke en juridisk bindende tekst i forhold til
utførelse
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Tiltak mot skader på naboer er best
omhandlet i NS-EN 12063 Utførelse
av spesielle geotekniske arbeider –
Spuntvegger
• Kap. 9.3.4: «Det anbefales at overvåkingen av
grunnvannsnivåer eller poretrykk fortsettes etter at arbeidene
er fullført, inntil det er fastslått at ingen skadevirkninger vil
inntreffe.»
• Kap. 9.3.5: «Hvis anleggsområdet befinner seg i tettbygd
strøk, bør vibrasjons- og støynivåene på anleggsområdet og
ved de mest utsatte bygningene registreres periodisk.»
• Kap. 11.2: «Når det i nærheten av byggeplassen befinner seg
byggverk og installasjoner som lett kan bli påført konstruktive
skader, skal disse byggverkenes tilstand observeres og
dokumenteres grundig før utførelsen starter.»
• Kravene må omformes til noe som kan prises!
9
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Og i vibrasjonsstandarden
NS8141-2, kap. 6.6
• «Omkringliggende bygninger og andre
konstruksjoner som kan tenkes å bli påvirket av
bygge- og anleggsarbeidet skal besiktiges før
arbeidet igangsettes. Byggverk og anlegg som
ligger innenfor en avstand på 50 m fra
anleggsstedet skal vanligvis inkluderes i
besiktigelsen. Spesielle grunnforhold og
omfattende anleggsarbeid kan gi behov for å
utvide området, men mindre omfang også kan
vurderes basert på omfang og grunnforhold.»
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Generelle observasjoner fra
gjennomgangen av standardene
for boring:
• Fokus er på et teknisk godt produkt
• Det er lite spesifisert hvordan arbeidene skal
utføres for å redusere skader på omkringliggende
konstruksjoner
• Prosesskoden har poster for uttak av
leirpølser/tiltak for å redusere massefortregning
og støyreduserende tiltak
• Det er ikke post i peleprosessene for
poretrykksoppfølging eller oppfølging av rystelser
- må angis spesielt
• Tilsvarende gjelder for postene i NS3420
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Boring av peler, NS 3420
• NS 3420 bør struktureres slik at boreposter knyttet til
peling innarbeides i de kapitlene som omhandler peler
generelt. I dag er disse plassert sammen med boring
generelt, som f.eks. bergsikring, retningsstyrt boring mm.
• NS 3420 bør ta inn mer tekst som det det i dag er opp til
den som prosjekterer å ta inn (fra
utførelsesstandardene). Det vil gjøre anbudsunderlagene
mer like og vil ivareta noe av det som i dag dukker opp
som mangler og endringsordrer
• I poster som gjelder boring av foringsrør i NS3420
henvises det ikke til utførelsesstandardene for borede
peler NS-EN 1536 eller mikropeler EN 14199
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Peler, NS 3420 forts.
• I NS 3420 er det i post GE2.381 Innboring av
foringsrør i berg minnet om at
borhullet/berget skal tettes etter at foringsrør
er boret inn i berg, og før videre boring utføres
med bergborkrone.
• Det er ingen mal for beskrivelse av dette, det
er opp til den som prosjekterer
• BegrensSkade viser at dette er et viktig krav!
• Beskrivelse må utarbeides for dette
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Boring av peler, Prosesskoden
• Har innarbeidet krav til å hindre erosjon langs
foringsrør
• Har krav til boresystem for etablering av
foringsrør for stålkjernepeler (boring med
vannspyling og sentrisk boresystem)
• Prosesskoden må vise hvem som kan fravike
kravene i kontrakten (bør/skal/må-systemet
som er relatert til hvem som har myndighet til
å fravike kravene)
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Krav til logging av bordata
• Hverken NS3420 eller Prosesskoden stiller krav til
logging av teknisk informasjon (bortid, matetrykk mm)
under boring i løsmasse, for peler (< 350 mm).
• Prosesskoden stiller krav til logging av boring i berg for
stagboring
• NS 3420 har krav til logging av type masser, matetrykk,
framdrift samt lokalisering og beskrivelse av løsmasser
ved overgangen mellom ulike massetyper under posten
GE2.4 Boring i løsmasser – diameter over 350 mm
• Det er ikke satt tilsvarende krav for boring med
diameter mindre enn 350 mm, som ville omfattet
stålkjernepeler og stagforankringer.
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Krav som bør utarbeides i
standarder og veiledninger
• Krav til logging av bordata må gjøres like og målbare, og
gjelde både løsmasse og berg – det handler om
prosjekteringsforutsetninger og risiko for skade
• Det bør stilles krav til hvor lenge et borhull kan stå åpent
før det tettes med injeksjon, pakker, mørtelpropp eller
selve installasjonen av stag eller pelekjerne. Dette er ikke
omtalt i noen av standardene i dag.
• Peleveiledningen kan ta inn i kap. 3.2 at det må vurderes
om det er lekkasjepotensiale, dersom peler skal settes på
steder hvor det kan være fare for å punktere lag med
grunnvann og/eller artesisk overtrykk
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Vedlegget til rapporten –
En sammenstilling av kravene til
boring og stag
Det er sett på krav til boring med luft eller vann
Det er sett på krav til tetting og vanntap
I prosesskoden
I NS3420
I utførelsesstandardene
– Borede peler - NS-EN 1536
– Stagforankringer - NS-EN 1537
– Injisering – EN 127125
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Tilsvarende sammenstilling bør
utføres for:
• Spunt
• Vanninfiltrasjon
• Injeksjon
Hensikten er å finne
hvor beskrivelsen må
forbedres for disse
arbeidsoppgavene
Foto: Jernbaneverket.
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Og mens vi venter
• Legge inn
veiledningstekster i G-prog
• Legge inn anbefalt spesiell
beskrivelse
• Bilder
• Filmer
• Viser til Statens vegvesen
som har filmet
spuntprosessene – nyttig
grunnlag for god
forståelse!
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Takk for
oppmerksomheten!
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