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• Bygningen er på ca. 4000m2

• Tilrettelagt for kunstløp, ishockey og 
kortbaneskøyting

• Inneholder også kontorer, treningsrom og 
møterom

• Skal være integrert i omgivelsene

• Prosjekt i regi av Kultur og Idrettsbygg



SONJA HENIE ISHALL

• Isbanedekket er ca. 4m 
under terreng mot Frogner 
stadion

• Traubunn mellom 5 og 8m 
under terreng

• Oppstøtting av 
byggegropen med AZ 
spunt

• Avstivet med lissestag



LØSMASSER



BYGGEGROP

• Permanent spunt langs 
Frogner Stadion

• Fjellsprenging SV og NØ i 
kanten av hallen

• Type spunt ble delvis 
drevet av plassmangel

• Avstivning for permanent 
spunt må gjøres med 
fuglekasser pga. 
plassmangel



BYGGEGROP - SPUNT

• Permanent spunt:

• Lissestag med fuglekasser

• Lang innboringslengde i fjell 
pga. dårlig fjell 

• Fotbolter pga. delvis kort dybde til 
berg

• Dimensjonert for tosidig korrosjon på hele 
lengden og jordskjelvlast



BYGGEGROP - SPUNT

• Midlertidig spunt:

• Lissestag med pute

• Betongdrager i spuntfoten hvor 
fjellsprenging under spuntfot er 
nødvenig



BYGGEGROP - SETNINGER

• Kjøleanlegg til Isbanen stiller strenge 
krav til setninger nord fra Banen (uten 
at den krav er tallfestet)

• Lakerør med kjølevæske ligger rett 
bak spunten

• I tillegg: Undervarme, VA ledninger, 
elektriske ledninger

• Setningene fra anleggsperiode må 
begrenses

• Spunten må dimensjoneres for å 
begrense setninger I byggeperioden



SETNINGER

• Vurdering av setninger viser at man kan forvente ca. 
5 cm setninger i de første 5m fra spunten

• Det verste av setningsutvikling skjer i anleggsperioden

• Stemmer relativt godt med erfaring rapportert i 
BegrensSkade prosjektet

• I permanent tilstand stemples bunnplata til spunten

• Risikoreduserende tiltak i utførelse:

• Forgraving for spunten må gjøres seksjonsvis

• Sentrisk boring av stag

• Spunt rammet med vibrolodd

• Spyling med vann med så lite trykk som mulig

• Jevnt måling av setningene langs spunten under etablering 
av byggegrop

Fra sluttrapport begrensskade, 2016



SETNINGSMÅLINGER



LYSMASTER I SPUNTLINJA

• Fundamenter til lysmaster havner på spuntlinja

• Tungt armert søyle på 1,3m bredde

• Tungt armert såle på 3,5x3,5m med OK rett over 
bunnplata og UK noe over bunnen av planlagt 
isolasjon.



LYSMASTER I SPUNTLINJA

• Utfordringer med fundamentet:

• Lakerør til kjøleanlegg ligger delvis over sålen til 
lysmastfundament

• Umulig å bore rørspunt gjennom sålen pga. armering

• Vanskelig og forankre stålrør dypt inn i sålen pga. 
armeringen



LYSMASTER I SPUNTLINJA

• Ikke mulig å spunte

• Ikke mulig å grave ut pga. setningsproblematikk og kjølerør

• Fundamentet må integreres i nytt bygg.



LYSMASTER I SPUNTLINJA

• Tilleggsarmering av søylen

• Etappevis utgraving, saging av søylen, avstivning I
3 etapper ned til OK sålen

• Stempling av sålen mot støpte bunnplate

• Delvis saging av sålen

• Seksjonsvis støping av bunnplate 
inntil søylen



LYSMASTER I SPUNTLINJA

• Tilleggsarmering av søylen

• Etappevis utgraving, saging av søylen, avstivning I
3 etapper ned til OK sålen

• Stempling av sålen mot støpte bunnplate

• Delvis saging av sålen

• Seksjonsvis støping av bunnplate 
inntil søylen

• Støping av veggen



ØVRIGE PROBLEMSTILLINGER

• Bæreevne i anleggsperiode:

• Veldig bløte leire på noen deler av tomten gjør det 
vanskelig for å kjøre en stagrigg

• Stagrigg veier 21t, grunntrykk ca. 70kPa

• Pelerigg veier 25t, grunntrykk ca. 70kPa

• I toppen av leire laget OK så lenge man har minst 10 cm 
magerbetong

• På stedene med dypest utgraving 
må man ha støping av en armert betongplate for å 
kunne kjøre på

• Bruk av 15 cm fiberarmert betong → ikke nok



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


