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       Målestokk  Format 
 
Tegn.  V001: Oversiktskart, profil   1:1000   A1 

V002: Tverrprofil, profil A   1:200   A1 
V003: Tverrprofil, profil B   1:200   A1   
V004: Tverrprofil, profil C, D og E 1:200   A1 
V005: Lengdeprofil, profil F  1:500    A1 
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1 INNLEDNING/ORIENTERING 
 
Etter oppdrag fra Region nord er det utført grunnundersøkelser for en ny bru over Tanaelva. 
Arbeidet ble utført av mannskap fra Region nord i oktober 2010. Ny Tana bru er planlagt å 
ligge ca. 50 meter oppstrøms fra den gamle brua. 
 
Bilag 2 viser et oversiktskart i målestokk 1:50.000 for området. 
 
Denne rapporten er skrevet for vurderinger av alternativer i forbindelse med fundamentering av 
ny Tana bru. De foreslåtte alternativene er sålefundamentering av ballastkassen, 
pelefundamentering av tårnfundamentet og søylefundamentet i akse 4, mens landkaret i akse 5 
kan sålefundamenteres. 
 
Det gjøres oppmerksom på at alle laster brukt i utregning av pelemengder og setninger er 
foreløpige. Følgelig gir resultatene som blir presentert i denne rapporten kun et bilde på 
størrelsesforholdet til setninger og pelemengder, og kan bli endret i detaljprosjekteringen. 

2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER 
 
Det er fra tidligere utført 4 totalsonderinger og tatt 1 prøveserie i området rundt den gamle 
brua.  Disse grunnundersøkelsene er vist i vår datarapport med SVEIS-nr. 2010015809-6. 
 
I den grad disse undersøkelsene har betydning for våre nye vurderinger er de også tatt med i 
vår nye rapport. 
 
Det henvises ellers til denne rapporten for ytterligere gjennomgang av resultatene fra disse 
undersøkelsene. 
 

3 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER 
 
Grunnundersøkelsene omfatter i alt 7 totalsonderinger samt opptak av 3 poseprøver for 
korngradering og vanninnhold.  Undersøkelsene er utført i perioden mellom 18.10 og 
2.11.2011.   
 
Alle boringer er innmålt med GPS RTK, se også bilag 3. 
  
Plasseringen av alle borpunkt er vist på oversiktskartet, tegn. V001. 
 
De opptatte prøveseriene er analysert ved Region nord sitt laboratorium i Nordkjosbotn med 
hensyn til korngradering og vanninnhold. 
 
Resultatene fra totalsonderingene og laboratorieanalysene av prøveseriene framgår av de 
aktuelle tverrprofilene i tegn. V002 til V005. 
 
Det ble også forsøkt å utføre trykksonderinger (CPTU), men massene var for faste til at sonden 
kom ned. Det ble forsøkt å forbore, men hullet raste sammen før man rakk å sondere på nytt. I 
løpet av sommeren/høsten 2012 skal det gjøres et nytt forsøk på å utføre CPTU etter «down the 
hole»-prinsippet, hvor man sonderer og forborer suksessivt.  
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4 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD 

4.1 Geoteknisk kategori 
 
I henhold til HB016, kapittel 0.6 er konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC) satt til klasse 3.  
Det velges å bruke geoteknisk kategori 2 for dette prosjektet.  Kontrollklasse er satt til N 
(B/N/U) kontroll.   
 
Ut fra konsekvensklasse og bruddmekanismen (nøytralt brudd) er nødvendige material-
koeffisienter, m, satt til 1,5 for effektivspenningsanalyse (a). Ettersom grunnundersøkelsene 
ikke har påvist kohesjonsmasser i området, vil det ikke bli gjort noen vurderinger på 
totalspenningsbasis (cu) 
 
Omfang av kontroll i de forskjellige fasene er i utgangspunktet definert etter valgt geoteknisk 
kategori og følgende tabell: 
 

Kontroll av 
Geoteknisk kategori 

1 2 3 

Utførelse 
Inspeksjon, enkle 
kvalitetskontroller, kvalitativ 
bedømmelse 

Grunnens egenskaper, 
arbeidsrekkefølge, 
konstruksjonens oppførsel 

Tilleggsmålinger der det er aktuelt: 
- av grunn og grunnvann, 
- arbeidsrekkefølgen, 
- materialenes kvalitet, 
- tegninger, 
- avvik fra prosjektering 
- resultat av målinger, 
- observasj. av miljøforh. 
- uforutsette hendelser 

Grunnforhold 
Befaring, registrering av jord og 
berg som avdekkes ved graving 

Kontroll av egenskap til jord og 
berg i fundamentnivå 

Ekstra undersøkelser av jord og berg 
som kan være viktige for 
konstruksjonen 

Grunnvann Dokumentert erfaring Observasjoner/målinger 
Byggeplass Ikke krav til tidsplan Utførelsesrekkefølge angis i prosjekteringsrapport 

Overvåkning 
Enkel, kvalitativ kontroll Måling av bevegelser på utvalgte 

punkter 
Måling av bevegelser og analyser av 
konstruksjon 

 

4.2 Akse 1-2 – ballastkasse 
Oversiktskart: tegn. V001 
Tverrprofil: tegn. V002 
Lengdeprofil: tegn. V005 
 

4.2.1 Grunnforhold 
Totalsonderingen (nr. 102) ved ballastkassen er utført til ca. 44 m dybde uten at berg er 
påtruffet. Det er også utført en prøveserie (nr. 102) ned til 8 meters dybde. Sonderingen viser at 
det er homogene, faste til middels faste masser og korngraderingskurvene viser at det er ens- til 
middels gradert sand, med Cu-tall på mellom 2,6 og 7,5. 
 
 
 
 

4.2.2 Valg av geotekniske parametere 
 
For stabilitetsberegninger i dette området kan man benytte følgende parametere: 
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Lag Densitet, 
 
 

kN/m3 

Udrenert 
skjærstyrke 

su 
kPa 

Attraksjon, 
a 
 

kPa 

Friksjons-
vinkel,  

 
 

Merknad 

Sand 1 – 45 m 19 - 5 36 Fast til middels fast sand 

 
Grunnvannstanden er antatt å fordele seg hydrostatisk fra anslagsvis 1 meter under 
terrengoverflaten. 
 

4.2.3 Stabilitetsforhold 
 
Planlagt etablering av ballastkassen medfører at man må grave vekk store deler av åsen der den 
skal fundamenteres. Når man skal fylle tilbake masser for å etablere nytt terreng, skal ikke 
skråningshelningen overstige 1:2 med mindre det kan henvises til stabilitetsberegninger som 
indikerer at brattere helninger kan aksepteres. Skråninghelning 1:2 forutsetter at Cu ≥ 5 for de 
tilbakefylte massene. (Ref. HB274, kap. 3.2.1)  

4.2.4 Setningsforhold 
Ballastkassen kan sålefundamenteres, men det gjøres oppmerksom på at det vil oppstå 
setninger under kassen. Grunnforholdene tilsier at setningene skal gå fort, så ved å bygge, og 
fylle ballastkassen tidlig i prosjektet vil man kunne gjøre ferdig setningene i byggefasen før 
man spenner opp kablene fra tårnet. Det anbefales at det settes nivelleringspunkter på hvert 
hjørne av ballastkassen med en gang den er bygd, slik at man kan følge setningsutviklingen og 
bruke dette som utgangspunkt for å bestemme tidsforløpet til setningene. På grunn av at 
erfaringstallene for anslag av tidsforløpet til setninger i sand er begrenset, samt at 
laboratorieundersøkelser av stedlige masser innebærer et element av usikkerhet, vil dette være 
den beste løsningen for å anslå tidsforløpet. Evt. ventetid i forbindelse med setningsforløpet må 
inkluderes i anbudsgrunnlaget. Som tidligere nevnt, forventes det at setningene vil forløpe 
relativt raskt i disse grunnforholdene. På grunn av homogene grunnforhold, er det rimelig å 
anta at det ikke vil oppstå differensialsetninger av nevneverdig størrelse for ballastkassen. 
 
Det er viktig at ballastkassen har nok vekt til at man klarer å mobilisere nok friksjon i 
underkant og på sidene av kassen til å ta de horisontale kreftene fra stagene. Hvis størrelsen og 
vekten av ballastkassen ikke er stor nok alene til å ta disse kreftene, kan man vurdere å forankre 
kassen med løsmassestag i bakkant. 
 
Fra byggetekniker ved Bruseksjonen i Vegdirektoratet har vi fått oppgitt følgende laster og 
dimensjoner på ballastkassen. 
 
B x L x H = 12 x 24 x 10 m. Tykkelsen på veggene er 0,5m, og tykkelsen på bunn- og bruplate 
er 0,75m. 
 
Ettersom det vil være nødvendig å grave vekk skråningen der ballastkassen skal fundamenteres 
i den foreslåtte skråningen, vil tilleggsbelastningen være lik differansen mellom egenvekten til 
ballastkassen og massene vi fjerner. 
 
Egenvekt for fylt kasse uten lastfaktor blir da ca. 6200kN. 
 
Dette gir en tilleggsspenning, Δp, lik 6200/(12 * 24) kPa ≈ 22 kPa 
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De totale setningene beregnes som summen av initialsetningene og primærsetningene. 
Krypsetninger anses som ikke sannsynlige i disse massene. 
 
Størrelsen på initialsetningene beregnes ved følgende formel: 
 

∙ ∙  

 
Der  
 

 δi er initialsetningen (m) 
 H er influensdybden til ballastkassen (m). Influensdybden settes lik 2,5 x bredden til 

ballastkassen ref. fig. 7.2 i HB016, og blir da lik 30 meter 
 εi er tøyningen i jordvolumet (-) 
 Δp er tilleggsspenningen fra ballastkassen (kPa) 
 Mi er den initielle modulen, og kan settes lik 50MPa. (ref. fig. 2.45 i HB016) 

 

∙
22

50000
∙ 30 1	  

 
Primærsetningene regnes ut fra følgende formel: 
 

∙
2

∙  

Der 
 

 δp er primærsetningen (m) 
 H er tykkelsen på hvert lag ned til influensdybden.  
 εp er tøyningen i jordvolumet (-) 
 m er modultallet til middels lagret sand. Settes til 200 (-). (ref. Grunnlag i geoteknikk 

N. Janbu 1989) 
 p0’ er overlagringstrykket i hvert lag ned til influensdybden. (kPa) 
 Δp er tilleggsspenningen fra ballastkassen (kPa). For overslagsmessige formål reduseres 

denne lineært ned til 0 kPa ved influensdybden. 
 pa er det atmosfæriske trykket, og settes lik 100kPa 

 
εp beregnes for hver femte meter ned til influensdybden, og ganges opp med tykkelsen for hvert 
lag. 
 
Anslåtte primærsetninger blir: 
 

∙ ∙ 	∙∙∙ ∙  
 
Som gir 
 

3,5  
 
Inklusiv usikkerhet i parametergrunnlaget, kan den totale setningen for ballastkassen anslås til 
å ligge mellom 2 - 5 cm. 
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4.3 Akse 3 - Tårnfundamentet  
Oversiktskart:   tegn. V001 
Tverrprofil:  tegn. V003 
Lengdeprofil:  tegn. V005 
 

4.3.1 Grunnforhold 
 
I området tårnfundamentet skal stå er det utført 3 totalsonderinger (nr. 104, 106 og 108) og tatt 
opp 1 prøveserie (nr. 103) for kornfordelingskurver og vanninnhold. Totalsonderingene er 
utført til 65 – 80 meters dybde, uten å treffe berg, og alle viser homogene, faste til middels 
faste masser. Prøveserien er tatt ned til 18 meter og korngraderingskurvene viser at det er 
middels gradert sand, med innslag av grusig sand. Cu-tallene varierer mellom 5 og 11. I et 
område mellom kt. – 45 til kt. -60 antyder sonderingen svært lite motstand. Det er imidlertid 
brukt et relativt høyt spyletrykk i dette området. På grunn av dette kan man anta at massene i 
dette området fortsatt er homogene, men såpass faste at økt rotasjon ikke var nok til å komme 
videre med sonderingen. 

4.3.2 Fundamentering 
Tårnfundamentet skal fundamenteres på peler. Det er utført beregninger for statisk bæreevne, 
samt en rambarhetsanalyse for 711x14,2 stålrørspeler. Begge ligger vedlagt denne rapporten.  
Rambarhetsanalysen skal kunne forutberegne rammemotstanden som en funksjon av 
rammedybden Z. Den statiske bæreevneberegningen gir en pekepinn på hvor mange peler som 
er nødvendig for å fundamentere brua, og som følge av dette, størrelsen på fundamentet. 
Beregningene viser at vi vil trenge 36 Ø711x14,2 peler, rammet til ca. 37 meters dybde for å 
oppnå tilfredsstillende bæreevne. Dette samsvarer godt med oppnådde resultater fra 
rambarhetsanalysen. På grunn av utstrekningen til tårnbena, blir størrelsen på fundamentet 32 
meter i bruas tverretning, og 13 meter i bruas lengderetning.  
 
Ut ifra statiske bæreevneberegninger er det antatt en maksimal bæreevne for hver pel på ca. 
3500 kN. Det bør vurderes å gjennomføre en prøvepeling i forkant av oppstarten på anlegget 
for å anslå hvor mye bæreevne man kan oppnå i pelene. Dette kan føre til store besparelser mtp 
pelemengder, samt at det eliminerer mye usikkerhet i rammeforløpet. Prøvepelen kan inngå 
som en del av den planlagte pelegruppen. 
 
Anbefalt arbeidsrekkefølge for bygging av tårnfundamentet er å ramme pelene først. Deretter 
etableres spunt og byggegropen graves mens den fortsatt er vannfylt. Hvis man velger å støpe 
fundamentet tørt, må det etableres et filterlag med 20cm pukk i bunn av byggegropa. Det 
legges et lag med magerbetong i bunn av gropen, før det etableres pumpesumper i hvert hjørne 
av spuntgropen, samt på midten. Eventuelle stivere etableres i prosjektert nivå før vannivået 
senkes. Pelene kuttes, armeres og støpes ut før armeringen blir lagt. Ved å bruke spunten som 
forskaling vil man også kunne begrense størrelsen på spuntgropen. Filterlaget skal oppfylle 
filterkriteriene satt i HB018, kapittel 5. Kravene til filterlaget er: 
 

,

,
5 
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,

,
25 

 
Og 
 

,

,
5 

 
Pukk 4-8mm oppfyller alle kriteriene og kan benyttes. 
 
Ved tørrstøp, kan det bli nødvendig å la pumpene ligge igjen. Under dimensjonering av 
spunten, må man også ta hensyn til faren for hydraulisk grunnbrudd, tetting mellom 
spuntnålene og gjøre vurderinger av faren for bunnoppressing.  
 
Hvis man ønsker å støpe fundamentet vått, vil det medføre mindre krefter på spunten, samt at 
man ikke vil få hydraulisk grunnbrudd.  
 
Hvis man ønsker å bruke spunten som forskaling, vil det anslåtte spuntarealet være ca. 1100 
m2, med en antatt spuntlengde på 12 meter. Vis man ønsker å bygge forskaling nede i 
byggegropen, trenger man anslagsvis 1,5 meter mellom fundament og spunt rundt hele gropen, 
som resulterer i et spuntareal på ca. 1150 m2. 
 

4.3.3 Stabilitetsforhold 
Det er ikke utført stabilitetsberegninger i påvente av lodding av elven. 
 
Stabilitet av selve tårnfundamentet er ikke å anse som en sannsynlig problemstilling, ettersom 
tårnet skal pelefundamenteres. På grunn av plassbegrensninger, samt at massene i området er 
svært permeable, vil det være nødvendig å sette spunt rundt byggegropen.  
 
Under dimensjonering av spunten er det viktig å ta høyde for strømning av vann inn i 
byggegropen, samt at det må gjøres en vurdering av faren for hydraulisk grunnbrudd. Ettersom 
det ikke er påvist berg i området, må man bruke innvendig avstivning. Alternativt kan man 
bestille så sterk spunt til at den kan stå på utkraging. 
 

4.3.4 Setningsforhold 
 
Setningene for tårnfundamentet beregnes i bruksgrensetilstand med kun permanente laster. 
Gangen i beregningen er vist i Peleveiledningen (2005), kapittel 11.9. Det er antatt at de 
ytterste pelene vil ha helning 10:1. Dette resulterer i et areal rundt pelegruppen i 2/3-punktet lik 
ca. 35m * 16m ≈ 560 m2.  Permanent last i bruksgrensetilstand tilsvarer ca. 49 000 kN.  
 
 
Tilleggsspenningen Δq = 49 000/560 kPa ≈ 87,5 kPa.  
 
Trykkfordelingsdybden settes lik  
z = π*(b*l)/(b+l) = π * (35*16)/(35+16) = 34,5 m. 
 
Setningene beregnes med samme formelgrunnlag og fremgangsmåte som for ballastkassen. 
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Antatt modul M bestemmes fra figur 2.45 i HB016 (juni 2010) . 
 
Det er antatt middels til fast lagring og en mobiliseringsgrad f = 0,3 
 

110	000  
 
Setninger av tårnfundamentet blir: 
 

∙ ∙  

 

∙
87,5

110000
∙ 34,5 2,5	  

 
Primærsetningen regnes ut for 5 meters intervaller ned til trykkfordelingsdybden (25 + 34,5m) 
etter formelen: 
 

∙
2

∙  

 
Anslåtte primærsetninger blir: 
 

∙ ∙ 	∙∙∙ ∙  
 
Som gir 
 

4,5  
 
Inklusiv usikkerhet i parametergrunnlaget, kan den totale setningen for tårnfundamentet anslås 
til å ligge mellom 4 og 8 cm. 
 
På grunn av at grunnforholdene er så homogene, vil eventuelle differensialsetninger komme 
som et resultat av eksentrisitet i den permanente lasten, eller som følge av en ytre påvirkning 
som varer over lang tid, som f. eks. en islast. Ved å komponere pelegruppen slik at man tar 
hensyn til eksentrisiteten, vil bidraget herfra være minimalt. En langtidsvirkende islast vil 
kunne medføre strekkrefter på siden lasten virker på, og trykk på den andre. For å mobilisere 
friksjonen til pelene fullt ut, kreves det en deformasjon på 1-2 cm. Det er rimelig å anta at 
pelene vil kunne ta denne lasten på friksjon, og differensialsetningene kan dermed anslås til 
maksimalt å komme på 1 – 2 cm. 

4.4 Akse 4 – Søylefundament på østsiden av elva 
 
Oversiktskart: tegn. V001 
Tverrprofil: tegn. V004 
Lengdeprofil: tegn. V005 
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4.4.1 Grunnforhold 
I området søylefundamentet skal stå er det utført 1 ny totalsondering (nr. 109) i tillegg til en 
sondering utført i 1994. Totalsonderingene er utført ned til 20 – 25 meters dybde, og begge 
sonderingene treffer berg ved ca. kt -12. Det er også tatt en prøveserie ca. 100 meter unna (nr. 
113), og en totalsondering (nr. 112) ca. 40 meter unna. Prøveserien som er tatt viser at massene 
er velgraderte, og består av sandig siltig grusig materiale. Sondering 112 viser at man kan 
forvente de samme massene videre innover i bruas lengderetning. Sonderingen treffer berg på 
ca. kt +8. Sonderingene viser at massene har varierende lagringsgrad, og man treffer på et 
fastere lag over berg.  
 

4.4.2 Fundamentering 
 
Fra byggetekniker på Bruseksjonen i Vegdirektoratet har vi fått oppgitt at den vertikale lasten, 
inkl. lastfaktorer er på 12 000kN. Avhengig av hvordan lastsituasjonen ser ut i løpet av 
konstruksjonens levetid, anbefales det å vurdere to fundamenteringsalternativer, begge med 
sine fordeler og ulemper.  
 
Det ene alternativet vil være å fundamentere aksen på stålrørspeler av samme type som for 
tårnfundamentet. Sonderingene som er utført antyder at berget heller ned mot elven. Dette kan 
medføre noe usikkerhet og komplikasjoner under nedramming, som f.eks. skrens av pelene noe 
som kan medføre at man ikke oppnår den bæreevnen pelen må ta. Med en vertikal last på ca. 
12 000kN kan det forventes at man trenger 4 peler til berg (ca. kt. -12) for å ta lasten. 
 
Det andre alternativet er å fundamentere på stålkjernepeler. Med stålkjernepeler vil man være 
sikker på å få boret pelene inn i berg, og er sånn sett en sikrere løsning. Svakheten til 
stålkjernepelene ligger i at de er momentsvake. Hvis det oppstår lasttilfeller hvor det blir 
overført mye moment, vil man trenge relativt mange peler for å oppnå tilfredsstillende 
kapasitet. Man skal også være oppmerksom på at bruk av stålkjernepeler ikke tillates hvis det 
finnes lasttilfeller i den permanente fasen hvor kreftene i pelene veksler mellom strekk og 
trykk. Det er vanskelig å anslå hvor mange stålkjernepeler som trengs i et slikt fundament, uten 
å gjennomføre pelegruppeberegninger. Kombinasjonen mellom aksialkraft og moment i pelen i 
forskjellige lasttilfeller vil være avgjørende for hvor mange peler man trenger. 
 
Stabilitet og setningsberegninger blir ikke utført for dette fundamentet, ettersom det forventes 
at fundamentet blir stående på peler til berg. Ellers gjelder samme krav til skåningshelninger 
som nevnt i kapittel 4.2.3 
 

4.5 Akse 5 – landkar på østsiden av elven 
Oversiktskart: tegn. V001 
Tverrprofil: tegn. V004 
Lengdeprofil: tegn. V005 
 
 

4.5.1 Grunnforhold 
 
Grunnforholdene i området der landkaret skal stå er de samme som ved akse 4. I dette området 
er det utført 1 totalsondering (nr. 112). I tillegg er det gjort 1 sondering og tatt en prøveserie 
(sondering 113) ca. 50 meter unna. Sondering 112 treffer berg på kt. +8 (5 meters dyp). 
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Prøveserien som er tatt opp, er den samme som er beskrevet for akse 4. Dvs. at massene i 
området er sandig siltig grusige masser. 
 

4.5.2 Fundamentering 
 
Ettersom det kun er 5 meter til berg der landkaret er tenkt fundamentert, er det mest fornuftig å 
sålefundamentere det. Massene i området er av relativt dårlig kvalitet (T2- og T4-masser), og 
det bør masseutskiftes under fundamentet med gode masser. Skråningshelninger bør ikke 
overstige 1:1,5 med mindre det foreligger geotekniske stabilitetsvurderinger. I anleggsperioden 
kan brattere graveskråninger vurderes i korte perioder i samråd med geotekniker. 
 
 

5 VIDERE ARBEIDER 
 
Før detaljprosjektering, bør det utføres supplerende undersøkelser. De supplerende 
undersøkelsene bør inneholde en CPTU under tårnfundamentet, samt at det bør utføres i hvert 
fall to totalsonderinger for søylefundamentet på østsiden av elven (akse 4). Disse sonderingene 
bør ha som mål å kartlegge bergforløpet rundt fundamentet. Det anbefales at en av 
sonderingene tas rett under der tenkt fundament skal stå, mens den andre tas nord for sondering 
109 (se oversiktstegning), men i samme profilnummer. Sonderingene bør suppleres med 
poseprøver. 
 
Det bør også innhentes et tilbud for prøvepeling for tårnfundamentet. En prøvepel vil kunne gi 
svært verdifull informasjon om rammeforløp og oppnådd bæreevne. Prøvepelingen bør 
planlegges slik at man har mulighet til å utføre PDA-måling med påfølgende CAPWAP-
analyse en tid etter at pelen er rammet. 
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Innmåling av grunnborings punkter ved Tanabru 
  15 okt 2010 

 
Punktene er innmålt med GPS RTK og etterberegnet i GIS-line landmålingsprogram. 
Korrdinatsystem er Uref89 W35 
 
Pkt nr           X-Koordinat    Y-Koord          Høyde 
101          7788433.844    545184.192      19.766                          P 
103          7788431.560    545264.059        8.062                          P 
104          7788441.458    545264.606        7.865                          P 
106          7788421.470    545263.949        8.058                          P 
108          7788431.348    545274.211        7.042                          P 
109          7788413.639    545425.649        7.590                          P 
112          7788425.116    545473.990      11.980                          P 
113          7788424.026    545523.996      18.547                          P 
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Ny Tana bru 
Beregning av peleantall og dimensjoner i tårnaksen – rev. 3 
 
Dette dokumentet tar utgangspunkt i foreløpige laster fra Bruseksjonen. Lastene kan endre 
seg, og detaljprosjekteringen kan medføre endringer som fører til at antall peler og 
konfigurasjon endres. 
 
Dimensjonerende vertikallast i bruddgrensetilstand som overføres fra tårnet til fundamentplata 
er beregnet til: 

Egenlast + trafikk: V   66 000kN + 12 000 kN = 78 000 kN 

 
Vindlast er pr. d.d. ikke beregnet, men vil gi et betraktelig bidrag. Vindlast settes anslagsvis 
lik trafikklast på 12MN. Total vertikallast blir da 90 000 kN. 
 
Pelene er vertikale, friksjonspeler i sand og antatt lengde blir 32 meter. Pelelengden ble 
bestemt ut fra resultatene fra rambarhetsanalysen, som antyder at det vil være vanskelig å 
drive pelene til mer enn 37 meters dybde.  
 
Krav til minimum senteravstand er 5Ø iht. Peleveiledningen 2005 Tab. 11.1. HB 185 (2011) 
pkt. 5.3.7.2.4 angir at ved Ø>400mm er minimumsavstand fra fri rand til ytterkant pel 
500mm. I prosesskode 2 pkt. 83.24 d) er det angitt at toleransekrav for stålrørspeler er 
100mm. Det velges å sette pelene en avstand Ø inn fra fri rand til ytterkant pel. Med 9  4 = 36 
peler med dimensjon Ø711X14,2 gir dette platearealet 

[5Ø  8 + Ø + 2Ø]  [5Ø  3 + Ø + 2Ø] = 43Ø  18Ø = 30,6  12,8 m2  
 
Eksentrisiteten til vertikallasten antas å være liten, og sees bort ifra. På grunn av avstanden 
mellom tårnbena, velges det derfor å bruke 9 peler i tverretning og en bredde på 
fundamentplata på 32 m. I bruas lengderetning velges det 4 peler og en sålelengde på 13,0 m. 
I tillegg legges det inn en pel under hvert av tårnbena for å øke kapasiteten. 
 
Betongvolum av fundamentplate med tykkelse 3 meter: 
 32 ∗ 13 ∗ 3 1248 m3  
 
Egenlast fra fundament (neddykket tyngdetetthet 15 kN/m3): 
Gfund = 1248  (25 – 10) = 18720 kN 
 
Egenlast av 36 stålrørspeler Ø700 med lengde ca 37 m under UK fundament: 

 
Gpel = 25 10 ∙ 36 ∙ 	 ∙ 0,35 ∙ 37 7700	  
 
Dimensjonerende lastvirkning per pel: 
 

18720 7700 ∗ 1,35 90000
36

3490	  

 
  
Fundamentplata antas å være så bøyningsstiv at den forskyver seg som et stivt legeme. Med 
disse forutsetningene beskriver beregningsmodellen kraftforløpet korrekt. Det er også verdt å 
merke seg at nå er belastningen lik og jevnt fordelt på alle 36 pelene. 
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I beregningen av karakteristisk statisk bæreevne til pelen er det antatt homogene jordmasser 
med følgende jordparametere:  

Tyngdetetthet:  19   kN/m3 (neddykket tyngdetetthet 9 kN/m3) 
Friksjonsvinkel: tan φk = 0,73 (sand) 
Sidefriksjonsfaktor:  β = 0,20 (fast lagret) 
Bæreevnefaktor:  Nq = 21 

 
Peledimensjoner: 

Peleoverflatearealet: 2 ∙ ∙ 0,35 ∙ 37 81,4 m2  
Pelespissarealet:  	 ∙ 0,35 0,389 m2  

 
 
Den karakteristiske statiske bæreevnen til pelen blir 
 

; ; ;  
∙ ∙ ∙ 	 ∙ 	

0,2 ∗ 171,5 ∗ 81,4 21 ∗ 343 ∗ 0,389	
2792 2800	

5592 kN 
 
Fra HB016 kap. 11, finner vi at korrelasjonsfaktoren ξ for statisk bæreevne er lik 1.45. Det er 
antatt middelverdier for materialparametere, og antall prøveprofiler, n, er lik 3. Videre finner 
vi at partialfaktor for motstand γR = 1,1. Dette gir følgende dimensjonerende bæreevne for 
pelene: 
 

;
;

∙
5592

1,45 ∙ 1,1
3506	  

 
For en pel som ikke er rammet til fjell, vil den installerte kapasiteten Ni være større enn 
bæreevnen, og er derfor ikke nødvendig å beregne her. 
 
 
2/7-2012 KA 
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RAMBAR Tårnaksen.XLS Rammeformelen

Oppdragsnumm E6 Tana bru RAMMEFORMELEN
Pel: Tårnaksen TMT

Saksbehandler: Hermab Geoteknikk- og skredseksjonen

Loddtype: Loddvekt 100 kN Rev. nr. 3/26-06-12 

Kommentarer: Stoppslagning

Verifisere N = 4193 kN i, stålrør i fast lagret sand, Ø711x14,2mm. 
Lengde Stukn.lende

Lengde pel i rigg = 45+5 = 50 50 større 41,76

Ø711x14.2 0,0311 Benytt Le

I

N Virkningsgrad     0,85 Netto rammeenergi

N Loddets tyngde  W  (kN) 100 102 (kNm)

G Fallhøyde          H     (m) 1,2

A

N Kraftfordelingsfaktor    0,7 Tyngdetetthet pel 77

G Pelelengde/stukn.lengde L, Le (m) 41,7 Vekt pr. m (kN/m) 2,3947

S Tverrsnittsareal   A  (m2) 0,0311 Stukningslengde (Le) 41,76

D Elastisitetsmodul  E (kPa) 2,10E+08

A

T Synk (pr.slag)  s                                      0,0 (mm)

A

KARAKTERISTISK BÆREEVNE: 6756 (kN)

Teoretisk elastisk def.                   30,20 (mm)

DIMENSJONERENDE BÆREEVNE:

Ekv. materialkoeffisient  e 1,5

Dimensjonerende bæreevne  Qd 4504 (kN)

Dimensjonerende bæreevne  Qd 3490 (kN)

Ekv. materialkoeffisient  e 1,94

Diagrammet er basert på at kraftfordelingsfaktoren  endres med sluttsynkkravet  på følgende måte :
Synk 0 0,5 1 1,5 2 3 5

 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
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Keep red border fully visible   Files: 6 #VERDI! Colour code and Sur- Apply  q File årnaksen

SOIL  PROFILE  FOR  USE  IN explanation charge (±) when Revised    1993-03-11

VARIOUS  PILEXL  PROGRAMS Inputs Tips q extensive Recalc. 2012-07-04
Current direct.: \\vegvesen.no\data\homefolders <--Check subdir. Outputs #N/A=not kPa No loading Time 13.39.17

Project: Tårnaksen Tana bru Checks available 0,0 applied Sign. HEB

Layer Thick- Elevation Groundwater or water level Bulk Effective Attraction Friction Undrained Cone
No. ness of  ground Elevation Rel.  position density vertical coefficient shear penetration

of surface and m GWL is 1.00 m of  layer stress strength resistance
layer layer base -1,00 below  ground rho p'o a tan phik su qc

m m Description  of  soil  layers t/m3 kPa kPa kPa MPa
A B 0,00 Ground level F 0,0 H I J K 

1 1,00 -1,00 Sand 1,90 19,0 5,0 0,73
2 2,00 -3,00 Sand 1,90 37,0 5,0 0,73
3 2,00 -5,00 Sand 1,90 55,0 5,0 0,73
4 8,00 -13,00 Sand 1,90 127,0 5,0 0,73
5 8,00 -21,00 Sand 1,90 199,0 5,0 0,73
6 8,00 -29,00 Sand 1,90 271,0 5,0 0,73
7 5,00 -34,00 Sand 1,90 316,0 5,0 0,73
8 2,00 -36,00 Sand 1,90 334,0 5,0 0,73
9 2,00 -38,00 Sand 1,90 352,0 5,0 0,73

10 2,00 -40,00 Sand 1,90 370,0 5,0 0,73
11 5,00 -45,00 Sand 1,90 415,0 5,0 0,73
12 5,00 -50,00 Sand 1,90 460,0 5,0 0,73

Min. 1,00 -50,00 Check on base elevations: Density: Max. Strength  parameters  check: Max.
Max. 8,00 0,00 OK, one  base  is  at GWL accepted 460,0 OK, numbers in I and J check 0,0
Include all potential pile tip levels as bases of soil layers, thus Programs  3, 5, 7, 11 Progr. 2, 6, 7, 9, 10 Progr. 4 needs inputs in B, K
subdividing formations. Make one layer under lowest pile tip. need inputs in B, F, H, I need inputs in B, F, J Progr. 8 needs no input here

To change window: Ctrl-F6 To see chart, press Ctrl-b OK, numbers check Numbers don't check!! Numbers don't check!
12 1 12 <-- No. of inputs --> 12 12 12 0 0

Scaling 110-120 % Zoom 104 %

When relevant to the calculation method, this
 © GEODATA   1992 soil profile may be used with a linked program

-- Ground level= 0.001: Sand
2: Sand
3: Sand

4: Sand

5: Sand

6: Sand

7: Sand

8: Sand
9: Sand
10: Sand

11: Sand

12: Sand

GWL= -1.00
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UNDRAINED SHEAR STRENGTH,  CPR  
AND EFFECTIVE VERTICAL. STRESS

SOIL PROFILE FOR POSSIBLE USE IN
PILEXL PROGRAMS  2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Undrained  shear strength
(kPa)

Cone penetration resistance
(MPa)

Eff. vert. stress x 0,25 (kPa)
(multiply by 4 to get value)

No.: Soil type in layer

Layer base elevation

Colour code in table is not applicable to chart

To change inputs, return to

2
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Keep red border fully visible Files: 6 #VERDI! Colour code and File: årnaksen
See PV '91, sect. 7.1.1 explanation Revised 1993-05-14

BEARING  CAPACITY  OF  FRICTION  PILE  IN  SAND Inputs Tips Recalc. 2012-07-04

BASED  ON  SKIN  FRICTION   FACTOR Outputs #N/A=not Time 13.39.17
Project: Tårnaksen Tana bru \\vegvesen.no\data\homefolders\s Checks available Sign. HEB

Square or circular cross-sect.? (s/c) c End  area  Ap     m2 0,3970 Before use, prepare soil data in 01SOILPR
Cross-sect. width or diam.         mm 711 Circumference    m 2,234            Data in 01SOILPR are: consistent

Elev. Eff. soil Friction Eff. vertical stress Skin Mean Skin End End Char.
of pile weight coefficient At  pile friction frictional friction bearing bearing bearing

tip density tip factor 1) stress factor 2) 3) capacity
Z gamma' tan phik p'o beta tau Qf Nq Qp Qk
m kN/m3 kPa kPa kN kN kN
0,00 Ground level 0,0

-1,00 19,00 0,73 19,0 0,36 3,4 8 19 143 151
-3,00 9,00 0,73 37,0 0,36 7,9 53 19 279 332
-5,00 9,00 0,73 55,0 0,36 11,3 127 19 415 542

-13,00 9,00 0,73 127,0 0,36 24,5 712 19 958 1670
-21,00 9,00 0,73 199,0 0,29 33,2 1557 19 1501 3058
-29,00 9,00 0,73 271,0 0,27 41,5 2691 19 2044 4735
-34,00 9,00 0,73 316,0 0,25 46,2 3510 19 2384 5894
-36,00 9,00 0,73 334,0 0,23 47,8 3844 19 2520 6364
-38,00 9,00 0,73 352,0 0,23 49,4 4196 19 2655 6852
-40,00 9,00 0,73 370,0 0,22 50,9 4551 19 2791 7342
-45,00 9,00 0,73 415,0 0,22 54,9 5516 19 3131 8646
-50,00 9,00 0,73 460,0 0,21 58,6 6542 19 3470 10012

1) from table BETA 2) from table FACTOR 3) Qp / Ap is limited
To shift window, press Ctrl-F6 To see chart, press Ctrl-b        to 10 000 kPa.

Scaling 110-118 % Zoom 103 %

The structural capacity may set a different
© GEODATA  1992 limit to pile loading than shown above. Colour code not applicable to graph.
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SKIN FRICTION AND TOTAL BEARING CAPACITY  ( kN )

Statisk bæreevne for peler i permeable lag
basert på friksjon langs pelen

Skin friction Qf

Bearing capacity Qk=Qf+Qp

where  Qp = end bearing

Poretrykksøkning er neglisjert i alle 

To change inputs, return
to table by pressing Home.
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