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1 INNLEDNING 
Det vurderes å åpne for bruk av permanente strekkpeler i kulverter og traukonstruksjoner.  
 
Veiledningen gjelder for bruk i konstruksjoner der peler antas å stå i permanent strekk i 
bruksgrensetilstanden, og vekslinger fra trafikklaster kun gir variasjon i størrelsen 
strekkspenninger.  
 
Veiledningen er ikke gyldig for spenningsvekslinger mellom trykk og strekk, verken i 
bruksgrensetilstand eller bruddgrensetilstand. 
 

2 ANBEFALINGER FOR PROSJEKTERING 
Vurdering av berg 

1. Bergets egnethet for strekkforankring skal vurderes av ingeniørgeolog 
2. Fjellkontrollboring og kjerneboring skal utføres i hensiktsmessig omfang 
3. Risko for svakhetssoner skal vurderes  
4. Det skal utføres undersøkelser med seismikk ved behov 

Bergvolum 
5. Utrivningsvolum på berg beregnes for kjegle med 30 graders vinkel dersom det ikke 

foreligger detaljert kunnskap om bergkvalitet 

Forankringssone for stålkjernepeler 
6. Forankringssone berg/mørtel regnes med verdier fra SVVs Håndbok V220 Geoteknikk i 

veibygging, figur 10.19 
7. Borhull skal ha diameter minimum 40 mm større enn diameter på stålkjerne (minimum 

overdekning 20 mm) 
8. Forankringssone mørtel/stål regnes med dimensjonerende fasthet 2,0 MPa 
9. Dimensjonerende fasthet for syklisk del av last begrenses til 0,6 MPa 
10. Forankringssone på stålkjernepel skal rilles med sveiselarver 3 mm med senteravstand 75 

mm 

Levetid 
11. Levetid settes til 100 år. Der det forventes å være korrosjon på bærende elementer, skal 

det utføres med korrosjonsmonn 
12. Strekkforankring skal dimensjoners for utmatting fra jernbanelaster etter gjeldende 

regelverk. Økt last ved dyblede skjøter i betongkonstruksjoner og kapasitet av eventuelle 
skjøter i stålkjerner bør vises særlig oppmerksomhet 

13. Lastvirkninger ved bortfall av enkeltpel skal kontrolleres. Beregning av lastvirkning for 
oppløft utføres i ulykkesgrensetilstand etter NS-EN 1990 NA.A2.5, mens lastfaktor for 
egenvekt settes til 0,9. Bortfalt pel skal velges slik at gjenværende peler og/eller 
konstruksjon får ugunstigste mulige lastvirkning. Det skal kontrolleres at ingen plastiske 
deformasjoner oppstår i peler eller i konstruksjon. 
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3 ANBEFALING FOR UTFØRELSE 
Testing og prøving 

1. Det skal prøvetrekkes minst tre peler per anleggssted for å verifisere at fasthet på i sjiktet 
mørtel/stål og mørtel/berg er oppnådd i representative grunnforhold. Metode og resultater 
skal dokumenteres. Testing av peler skal foregå som beskrevet for egnethetsprøving i NS-
EN 2247 10.3. Plassering av peler for prøvetrekking skal godkjennes av byggherre. 

2. Alle borhull skal vanntapmåles etter ISO 22282-3:2012 Geotekniske felt- og 
laboratorieundersøkelser - Hydraulisk prøving - Del 3: Vanntapsmåling i berg 

3. Mørtelfasthet skal dokumenteres med to prøveterninger per dag. Testing etter NS-EN 
12390 Prøving av betong. 

Materialkrav mørtel 
4. Mørtel for omstøpning skal oppfylle krav i Norsk betongforenings Publikasjon 14 
5. Gysemasse skal være ekspanderende (volumøkning 1-3 %) etter NS-EN 445 

Injeksjonsmasse til kabelkanaler for spennarmering   
6. 28-døgnsfasthet på mørtel skal være minimum 40 MPa 
7. v/c-tall på mørtel skal være mindre enn 0,44, og dokumenteres med densitetsprøver av 

mørtel fra blander eller måling av vann/sementforhold. 

Stål 
8. Eventuelle sveiser skal utføres etter EXC4 i NS-EN 1090-2:2018 Utførelse av 

stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner 
9. Det skal utføres 100 % NDT i form av visuell kontroll, ultralyd og magnetpulverkontroll på 

alle sveiser på stålkjernepeler 
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