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• Ser på geotekniske konstruksjoner og fundamentering i konsekvensklasse 3 som har 
vært inne, og godkjent, hos uavhengig kontrollør tidligere

• Altså har man sannsynligvis kommet til utførelse av de geotekniske arbeidene når det er aktuelt med ny 
uavhengig kontroll som følge av endringer underveis

• Kan ikke se at det er gitt noen føringer på dette i regelverket 

• Noe som gjør at det er opp til byggherre og entreprenør selv (med rådgivere/uavhengig kontrollør 
utførende), alt ettersom det er byggherrestyrt kontrakt eller totalentreprise.

• Med andre ord ganske uforutsigbart om dette blir gjort eller ikke da det er mye skjønnsbasert og det er 
stor fare for at det vil gå direkte på fremdriften til prosjektet

• Vi snakker her om endring i forutsetninger eller design som kan «utløse» behovet for 
en revidert / ny uavhengig kontroll

• Og hvor stor skal egentlig endringen være???

• Og bør det skilles mellom midlertidige og permanente konstruksjoner???

Kort om problemstillingen



Som uavhengig kontrollør på større samferdselsprosjekter

• Utført mange uavhengige kontroller og aldri fått en konstruksjon inn til ny vurdering

Som prosjekterende på større samferdselsprosjekter / byggegroper

• Selv hatt 3 konstruksjoner inne til ny uavhengig kontroll som følge av endringer i forutsetninger

1. Sekantpeleveggen ved Mølla på E16-prosjektet (midlertidig konstruksjon)

• Sekantpeler lokalt ikke tilstrekkelig innboret i berg (skrått berg)

• Jetpeling for tetting og sikring av fot for å komme ned

• Ekstra stagrad

• Bruk av uarmert støp med bolter i bunn

Kort gjennomgang av egne erfaringer



Kort gjennomgang av egne erfaringer

• Løst med dialog/møte med uavhengig kontrollør sammen med byggherre og rask 

godkjenning ved oversendelse av reviderte tegninger og beregningsrapport



Kort gjennomgang av egne erfaringer

Som prosjekterende på større samferdselsprosjekter / byggegroper

2.  Permanent rørspunt langs Drammensbanen på E18 (forberedende entreprise byggherrestyrt)

• Støttevegg med 2 stagnivåer og sikring av fot med stag for fremtidig berguttak.

• Usikker på innboring av fot i berg (skrått berg).

• Endret arbeidsrutine for fremgraving og sikring av fot. Altså mindre justering av tidligere prosjektert

• Sendt inn til uavhengig kontroll kun pga. at konstruksjonen er permanent og har et eget brunummer 

som har strenge krav til dokumentasjon på tegninger 

• Løst med dialog/møte med uavhengig kontrollør sammen med byggherre og rask godkjenning ved 

oversendelse av reviderte tegninger og beregningsrapport



Kort gjennomgang av egne erfaringer

Som prosjekterende på større samferdselsprosjekter / byggegroper

3.  Pelefundamentering av en bruakse som skulle direktefundamenteres på berg (totalentreprise)

• Utført grunnundersøkelser (totalsonderinger) og prøvegraving i forkant for å sikre at man hadde berg 

i området ved fundamentet. Etablering av en rørvegg for utgraving viste at liten del av fundamentet 

ikke vil ligge på berg.

• Uheldig mtp. fremdrift naturligvis

• Legges opp til møte med uavhengig kontrollør og løsninger som tidligere er godkjent på andre av 

fundamentene / nabobrua for rask avklaring og godkjenning



Endringer i forutsetninger, hvor store må de være? 

• Tar utgangspunkt i en byggerop med avstivet spuntvegg til berg sikret med dybler

• Kjent konstruksjon for de fleste, både på samferdselsprosjekter 
og byggprosjekter

• Normalt utført en del grunnundersøkelser i forkant som gir et 
antatt bergforløp og etablering av design styrkeprofil. Men 
omfang av grunnundersøkelser varierer fra prosjekt til prosjekt 
og fra støttevegg til støttevegg. «Overraskelser» vil/kan oppstå. 

• Utgravingsnivå normalt bestemt av RIB, høyde på utgraving 
samt avstand fra traubunnsnivå til spuntfot/berg varierer

• Skrått bergforløp som gir varierende glippe mellom UK spunt 
og berg

• Tar utgangspunkt i at prosjekteringen utføres uten for mye 
konservative tilnærminger til styrkeprofil i grunnen, «ekstra» 
utgravingsdybde i beregningsprogram i forhold til teoretisk og 
økte dimensjoner etter «kjekt å ha» - prinsippet.



Endringer i forutsetninger, hvor store må de være? 

• Endring som følge av økt glippe mellom spuntfot og berg fremkommet under boring for dybler

• Normalt dimensjoneres fotbolter med en antatt glippe, f.eks. 10cm

• Skrått bergforløp, som det ofte er, gir som regel en glipp som er 
betydelig større enn forutsatt. Med tilhørende økte 
krefter/belastning på bolten

• Flere muligheter for å sikre tilstrekkelig kapasitet. 

• Kan være å sette inn bolt med økt dim. eller stålkvalitet.

• Sette ned bolt i «ekstra» foringsrør for dybel montert før ramming

• Bore ned større foringsrør i spuntbuk med evt. stålkjerne i 

• Er dette en stor nok endring? Er det en endring i design for 
lastopptak?

• I utgangspunktet mener jeg at dette ikke skal til ny uavhengig kontroll. 
Men alt på ses opp mot konsekvens og evt. andre faktorer som kan 
være med i vurderingen om den skal inn til ny kontroll eller ikke. 



Endringer i forutsetninger, hvor store må de være? 

• Endring i geometri / utgravingsdybde

• Mindre justering av utgravingsdybde kan oppstå av ulike årsaker. 
Samme med avstand fra traubunnsnivå til berg.

• Økt utgravingsnivå gir naturligvis større kraft i stag/avstivning og 
fotbolter samt økt moment i spuntveggen

• Normalt kontrolleres beregning på nytt og man kan fort justere 
både dimensjoner på stag/stiver, puter og fotbolt uten at det blir 
større problemer. Forutsatt at spuntveggen har tilstrekkelig 
kapasitet eller ikke satt.

• Ingen ny uavhengig kontroll

• Om spuntveggen ikke har tilstrekkelig kapasitet og man må inn med 
et f.eks. nytt avstivningsnivå. Hva da?

• Ny uavhengig kontroll for permanente konstruksjoner (mer formalia)

• Men kan man si at endringen er for stor også for midl. konstruksjon, 
og den må inn til ny uavhengig kontroll?

• Må se på konsekvens og risikobildet for evt. feilprosjektering

• Man skal også føle seg trygg på valgt løsning 
=  KAN VÆRE LURT



Endringer i forutsetninger, hvor store må de være? 

• Endring/justering av design styrkeprofil med dybden

• Ikke så vanlig at dette skjer ettersom at dette er stor fokus på 
valg av riktig designstyrke av uavhengig kontrollør ved den 
første kontrollen.

• Naturligvis avhengig av størrelsen på justeringen. Men en endring 
av betydning (prosjekterende utfører ny beregning og ender opp 
med nye dimensjoner etc.) så mener jeg at dette krever en nye 
runde med uavhengig kontroll.

• Alternativt innføring av grunnforsterkning på byggegropside ved 
for lav kapasitet i spuntveggen (som er satt) og utnytte de andre 
anleggstekniske fordelene 

• Dette vil etter min mening kreve ny uavhengig kontroll



Oppsummering 
• Ikke noe fasit for når noe skal inn til ny uavhengig kontroll som følge av endringer.

• Erfaringer er vel at det er få konstruksjoner som blir sendt inn til ny kontroll. Kanskje færre på 
totalentrepriser enn ved byggherrestyrte entrepriser. Ikke så rart ettersom det kan gå direkte på 
fremdriften til prosjektet.

• Det er mye opp til rådgiver selv å vurdere behovet for ny kontroll ved en endring, og størrelsen på 
endring i forutsetning og design. Noen tilfeller hvor byggherre går inn og overstyrer.

• Det stilles strengere krav til permanente konstruksjoner enn midlertidige konstruksjoner. 
Hovedsakelig mye på grunn av formalia. Konsekvensen ved brudd er gjerne den samme.

• Når kreves det normalt ikke ny uavhengig kontroll
• Justeringer av kapasiteter / dimensjoner på spunt, stag/stivere, puter og fotbolt som følge av mindre endringer

• Når kreves det normalt ny uavhengig kontroll
• Innføring av nye konstruksjonselementer eller endring / justering av design

• Ikke noe som er hugd i stein. Man må se på konsekvens / risikobildet ved evt. kollaps av 
konstruksjonen. Og at det ofte kan være lurt å diskutere endrede løsninger med en uavhengig part.

• Ikke nødvendigvis mer enn et møte som skal til for å få «godkjenning»


