
spennteknikk

Spennsystemer Lagersystemer Fugesystemer OffshoreSpennteknikk Spesialtjenester

BBR VT CONA Single 
spenntausystem



O2 

Anvendelsesområder

03 Plasstøpte etterspente betongkonstruksjoner
04 Anvendelsesområder
07 Fordeler ved bruk av Cona Single
08 Dimensjoneringsguide
09 Viktige punkter ved prosjektering 

10 Forankringer
11 Den hydrauliske jekken
12 Spenntau
13 Ankerplassering
14 Spennkrefter og friksjon 

BBR VT CONA Single spenntausystem



O3

Plasstøpte etterspente betongkonstruksjoner

BBR VT CONA Single spenntausystem er utviklet av 
BBR International Ltd i Sveits. Systemet gjør det mulig å 
 etterspenne betongkonstruksjoner ved hjelp av et enkelt 
system med lette spennkabler som krever minimal plass. 
Bruk av spennkabler i konstruksjoner gir stor frihet ved 
valg av spennvidder, utforming av bygget, mindre byg-
gehøyder, samt gir god totaløkonomi. Systemet benyttes i 
 stadig større omfang blant utbyggere over hele verden. 

Spennsystembeskrivelse
En spennkabel består av ett spenntau spunnet av syv tråder 
med høy strekkfasthet. Spenntauet er innsatt med spesial-
fett og omgitt av et plastrør. Fettet forhindrer korrosjon 
uten injisering av kablene. Kombinasjonen av plastrør og 
spesialfett gjør at friksjonstapet reduseres til et minimum.
Kablene påsettes ett aktivt og ett passivt anker, alternativt  
to aktive ankere.  Ved støpeskjøter kan det benyttes 
mellom forankringer. Når betongen har oppnådd 
 tilstrekkelig  fasthet, spennes kablene. Spennkraften 
 overføres til  betongen via endeforankringene.

I spesielle konstruksjoner hvor det ønskes kabler med 
 vedheft, brukes normalt spenntau som plasseres i et 
 korrugert rør av stål eller plast og som etter oppspenning 
injiseres med sementmørtel som korrosjonsbeskyttelse.

Historikk
Bruken av denne type fettet og plastbelagt spennarmering 
startet i USA på 1950-tallet. Teknologien har dominert 
bygging av parkeringshus og som etasjeskillere i større bygg 
i USA sterkt. Systemet ble tatt i bruk i Europa i begynnelsen 
av 1970-tallet. Spennteknikk har benyttet spennsystemet 
siden 1978 og har utført flere millioner kvadratmeter, samt 
et stort antall tanker og siloer for vann, slam etc.

Kvalitetssystem
BBR Cona Single er et velprøvd spennsystem. Som  sikkerhet 
for systemets funksjon har vi etablert et QA-system i hen-
hold til NS-EN ISO 9001. QA-systemet ble tatt i bruk 
allerede i forbindelse med kjernekraftutbyggingen i Sverige 
på 1970-tallet. Systemet omfatter kontroll av hele produk-
sjonsprosessen fra stålverk til ferdig installerte spennkabler 
og kan oftest tilpasses oppdragsgivers spesielle behov. 
Spennteknikk garanterer for funksjon, materiell og utførelse.
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Anvendelsesområder

Dekker og dragere
Flatdekker er uten tvil den konstruksjonstypen hvor 
 uinjiserte spennkabler er mest benyttet. Her er bruk av 
spennsystemet økonomisk ned mot spennvidder på 6 meter. 
Systemet brukes også i enveisplater og toveisplater. Bruk 
av uinjiserte spennkabler i enveisplater har stor utbredelse 
i boligbygg. Spennkabler kan også med fordel brukes i 

et plate/bjelkesystem, noe som fører til en vesentlig 
 reduksjon av konstruksjonshøyder. Konstruksjonstypen 
er ofte brukt i P-hus med spennvidder på 16–17 meter. 
Spennteknikk har utviklet egne beregningsverktøy for 
denne type konstruksjoner. Kontakt oss for nærmere 
 informasjon.
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BBR VT CONA Single spenntausystem benyttes i dragere 
og dekker. Bygg som egner seg spesielt godt er industri-
bygg, parkeringshus, varehus, kontorbygg, skolebygg og 
boligblokker. Systemet benyttes også ved bunnplater, tan-
ker, siloer,  svømmebasseng og lignende konstruksjoner.

Bruk av systemet i P-hus har gitt store fordeler og 
dette er sannsynligvis det største bruksområdet i dag. 
I tillegg brukes spennsystemet til fjellforankringer.

Spennteknikk har mange års erfaring med bruk av 
 systemet, og våre erfarne montører utfører oppdrag i 
hele Skandinavia.

Bunnplater og fundamenter
Ved dårlige grunnforhold kan BBR VT CONA Single 
spenntausystem benyttes i bunnplater. Betongpelene avslut-
tes i flukt med bunn av byggegropa, og gulvet støpes direk-
te på peler og grunn. Grunnen virker kun som forskaling 
under støping, da den i enkelte tilfeller ikke bærer mer enn 
 egenvekten av gulvet. Man får da et spennarmert flatdekke 
med pelene som søyler. Disse gulvene kan dimensjoneres 
for belastninger opp til 15–20 kN/m2.

Spennsystemet kan også anvendes i sålefundamenter. 
Sålefundament og bunnplate kan betraktes som omvendt 
flatdekke eller eventuelt omvendt ribbedekke.

Siloer og vannreservoarer
Ved anvendelse av Cona Single spennsystem i sirkulære 
siloer og tanker, anbefales bruk av to eller fire pilastere. 
Kablene bør spennes over en bue på 360º, alternativt 180º. 
Annenhver kabel skal være 180º eller 90º, forskjøvet i 
forhold til den foregående. Kablene påsettes to aktive for-

ankringer og kan spennes fra begge ender. På denne måten 
oppnås en god utnyttelse av spenntauet, samtidig som 
antall forankringer og dermed antall oppspenninger holdes 
på et rimelig nivå. For prinsipp og detaljer, se  illustrasjoner.

I en tank som ikke er spennarmert vil spenninger 
i  betongen, forårsaket av trykket i tanken og lave 
 temperaturer, føre til oppsprekking av betongen. Sprekker 
oppstår fordi betong kun kan ta begrenset strekkbelast-
ning. Ved å armere en tank med spennkabler, blir betongen 
påført trykkspenning. Når den spennarmerte tanken blir 
påført indre trykk, vil dette medføre krefter som er mot-
virket av den tidligere påførte spennkraften. Differansen 
mellom kreftene fører til ønsket spenning i betongen.
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Forankringskabler
Cona Single kablene kan også anvendes til fundament-
forankring, spuntforankring og andre tilsvarende bruks-
områder. På en bestemt lengde (forankringslengden) av 
spenntauet, fjernes plastrøret, spenntauet avfettes og renses 
for å oppnå heft mellom spenntauet og injeksjonsmassen. 
Forankringssonen injiseres fast og den andre enden påset-
tes en aktiv forankring som spennes etter at betongen og 
 injeksjonsmassen har oppnådd foreskrevet fasthet. 
Se illustrasjon.

Ekstern forspenning
Ekstern forspenning karakteriseres av følgende:
• Kablene plasseres utenfor konstruksjonens 
 fysiske tverrsnitt
• Spennkraften overføres til konstruksjonen kun 
 via forankringene
• Bruk av ekstern forspenning kan, i tillegg til betong-
 konstruksjoner, også brukes for komposittmaterialer,  
 stål, tre og moderne kunststoffmaterialer
• Kabler utenfor tverrsnittet er lett tilgjenglige for 
 kontroll og vedlikehold
• Da kablene er plassert utenfor tverrsnittet og uten   
 vedheft kan de kontrollspennes, nedspennes og 
 eventuelt skiftes dersom øvrige konstruksjonsdetaljer  
 tillater dette

Ekstern forspenning benyttes i vesentlig grad ved 
forsterkning av bruer og bygg.

I bruer benyttes grupper av forspenningskabler for å øke 
lasteevnen. Spenntauet plasseres inne i kassetverrsnittet 
eller utvendig. Dersom spenntauet blir utsatt for vær, vind 
og sollys, bør de beskyttes med et eksternt beskyttelsesrør 
av stål eller plast.

I bygg benyttes eksterne kabler oftest ved forsterkning av 
takkonstruksjoner og dekker.

3–5m
forankringslengde

Plastet line 0,62"

Forankring CS 0,62"

	 3–5m
										forankringslengde

Plastet	line	0,62"

Forankring	CS	0,62"
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Fordeler ved bruk av Cona Single 

Tynne dekker
Sammenlignet med slakkarmert alternativ, kan dekke-
tykkelsen reduseres med opptil 30 prosent. Dette reduserer 
belastningene på søyler og fundamenter, og sparer dessuten 
inn på byggehøyden.

Enklere forskaling
Ved bruk av spennkabler i dekker, kan man som regel 
unngå både kapitél og forsterkningsplate. Dermed oppnås 
en helt plan underside. Forskalingsarbeidet blir vesentlig 
enklere og mer økonomisk, samtidig som arbeidet med 
VVS- installasjoner og lignende forenkles. Et problem 
 forbundet med slakkarmerte flatdekker er nedbøyning. 
Store nedbøyninger har ført til deformasjon av skille vegger, 
kiling av dører og knusing av glassvegger. I etterspente 
flatdekker er dette problemet praktisk talt eliminert, da 
det kun er den påførte nyttelasten som gir nedbøyning.

Bedre skjærkapasitet
Et annet problem som ofte går igjen med slakkarmerte 
flatdekker er gjennomlokningskreftene. Ved bruk av 
 etterspente dekker, påføres betongen en trykkspenning 
som øker skjærkapasiteten betraktelig. Problemer med 
gjennomlokning i etterspente dekker blir dermed redusert 
til et minimum.

Enkel hulltaking
Ved spennarmerte dekker er spennkablenes senteravstand 
normalt tre til fire ganger større enn armeringsstengenes 

senteravstand i slakkarmert alternativ. Under spesielle 
forhold tillates en senteravstand mellom kablene på opptil 
seks ganger dekketykkelsen. Den økte senteravstanden gir 
større muligheter for gjennomføringer i dekkene.

Monolittiske konstruksjoner
Ved bruk av plasstøpte, etterspente dekker, beholder man 
fordelene et slakkarmert system gir med hensyn til stiv-
het i bygget. Cona Single-dekker gir en kontinuerlig, 
fast,  monolittisk momentforbindelse til vegger og søyler, 
noe som vanskelig kan oppnås i et elementbygg. En fast, 
 monolittisk momentforbindelse er fordelaktig både med 
hensyn til stivheten i bygget og sikkerheten ved en eventuell 
brann.

Vanntetthet
På grunn av etterspenning får betongen en trykk spenning 
som er tilstrekkelig for å kontrollere rissvidder og å oppnå 
vanntetthet. Kostnader til ytterligere tettesjikt, som for 
 eksempel støpeasfalt, kan unngås. Uten 2-veis spente dek-
ker er ikke dette mulig. Bunnplater, tanker og siloer får 
også større kapasitet mot oppsprekking gjennom den 
påførte trykkraften. 

Store frie flater
I forhold til ordinære slakkarmerte dekker gir spenn-
systemet store spennvidder, og du oppnår åpne flater med 
få søyler. Dette gir god arealutnyttelse og muligheter for 
større fleksibilitet i utnyttelsen av bygget. 
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Spennsystemer Lagersystemer Fugesystemer OffshoreSpennteknikk Spesialtjenester

Dimensjoneringsguide

Enkel dimensjoneringsguide for dekker
Det etterspente dekket kan brukes i forskjellige typer av 
dekkekonstruksjoner. Valg av dekketype er avhengig av:
• søyleplassering
• belastninger
• spennvidder
• krav til etasjehøyde
• arkitektoniske hensyn

De mest aktuelle dekketypene er:

Flatdekket 
Dette er kanskje den mest populære form for  etterspent 
dekke. Dekket armeres med spennkabler i begge retnin-
ger, og dekketykkelse er redusert til et absolutt minimum. 
Denne dekketypen egner seg best i forretningsbygg og dek-
ker med belastninger fra 2–5 kN/m2 og hvor man  benytter 
en  kvadratisk/rektangulær søylemodul. Løsningen er mest 
økonomisk i spennvidder fra 7–11 m, men større spennvid-
der kan oppnås. Dekketykkelsen (h) kan antas ut fra forhol-
det spennvidde/ dekketykkelse (l/h). 

For belastninger 2–5 kN/m2, bruk l/h = 42–45. For større 
belastninger, bruk et tilsvarende lavere forholds tall.

Plate/drager
Dette brukes for rektangulære søylemoduler med store 
spenn og hvor det er spesielt høye laster. Det kan være 
aktuelt å bruke dragere i den lengste spennretningen som 
armeres med spennkabler. Dekket mellom dragerne armeres 
med spennkabler og fungerer som en enveisplate. Bredden 
på dragerne bestemmes i forhold til laster og spennvidde 
og antall forankringer. I en drager med cirka 16 meter 
 spennvidde varierer bredden (b) mellom 800–1200 mm.
Spennvidenne kan økes ved bruk av flere kabler. For last 
2–5 kN/m2, bruk l/h = 48 på enveisplaten, og l/H = 25–30 
for drageren. Samtlige verdier gitt i forholdet l/h og l/H er 
kun  veiledende. 

Alternativt kan også injiserte kabler type Cona Multi 
benyttes i dragere med større laster og spenn.

Flatdekke
Spennvidde 7–11meter

h

Flatedekke
Spennvidde 7–11 meter

Plate - drager
Spennvidde drager vanligvis 16–20 meter
Spennvidde plate 6–10 meter

h

H

b

Plate – drager
Spennvidde drager vanligvis 16–20 meter
Spennvidde plate 6–10 meter
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Viktige punkter ved prosjektering

Praktiske og viktige punkter 
som bør tas hensyn til ved prosjektering
• Innvendige spennvidder bør være tilnærmet like.
• Utvendige spennvidder bør være cirka 0,8 ganger 
 lengden på innvendige spennvidde.
• Utkragede deler av dekket bør ikke være lengre enn 
 0,3 ganger nærmeste spennvidde.
• Dilatasjonsfuger bør plasseres i fjerdedelspunktet av  
 spennvidden, dersom det ikke benyttes doble søyler 
 med to atskilte dekker.
• Det må tas hensyn til bevegelser i dekker og dragere 
 som følge av spennkraft, svinn og temperatur. 

Brannmotstand
Brannmotstand er definert i NS-3473 tillegg B.
Dersom tabellverdiene benyttes ved vurdering av 
brann motstand er det viktig å være klar over at det for 
plater og flatdekker gjelder samme krav for heftfrie kabler 
som for slakkarmering.

Hulltaking
Et spørsmål som ofte går igjen ved presentasjon av 
 systemet, er muligheten for senere hulltaking. Dette gjelder 
ved bruksendring og behov for nye gjennomføringer, som 
for eksempel trapper, sjakter, eller andre tilsvarende behov. 
Ved mindre hulltaking i spennarmerte dekker, er mulig heten 
for å støte på kabler sterkt redusert, da avstanden  mellom 
kablene normalt er tre til fire ganger dekke tykkelsen. I de 
fleste tilfeller fører dette til at det er  unødvendig å kutte 
kabler. Ved større hulltaking,  eksempelvis trapper, er det 
som oftest kun få kabler som må fjernes. Dette gjøres ved å 
stemple dekket og kutte en eller to kabler om gangen. 
På tvers av kablene ligger det enten andre kabler eller 
 vanlig fordelingsarmering som midlertidig fordeler lasten 
til de andre kablene. Etter at kablene er kuttet må det 
 meisles ut nødvendige åpning for å installere nye forank-
ringer. Disse faststøpes og kablene spennes på nytt. Dermed 
kan den opprinnelige kapasiteten praktisk talt gjenopprettes.
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Forankringer
Forankringene til uinjiserte spennkabler krever liten plass 
og er fremstilt av støpestål i høy kvalitet. Dimensjoner og 
monteringsdetaljer er presentert nedenfor.

Aktiv forankring
De aktive forankringene monteres til endeforskalingen ved 
hjelp av en monteringsspindel. Utsparingen kan bestå av 
plast eller polystyren. Monteringsspindlene tres gjennom 
et hull Ø=28mm i endeforskalingen, og skrus fast med en 
 tilhørende mutter. For å spenne en kabel skal cirka 
0,7 meter av spenntauet stikke ut av forankringen.

Passiv forankring
De passive forankringene er i prinsipp lik den aktive, men 
leveres ferdig montert på kablene. De sikres ved at låseki-
lene presses inn og holdes på plass av et fjærbelastet ende-
deksel som er påsatt ankeret.

Mellomforankringer
Dersom et dekke eller en drager støpes i flere etapper, 
kan det benyttes mellomforankringer for å redusere 
 friksjonstapet langs kabelen eller fordi det ønskes ombruk 
av  forskalingen. Mellomforankringer plasseres i støpeskjø-
ter der spennkablene ligger midt i betong tverrsnittet.

BBR VT CONA Single spenntausystem har to typer 
mellom forankringer: 

Type 1
Spenntauet produseres i full lengde og forankringene 
 monteres, deretter spennes kablene opp. Resterende kabler 
lagres oppkveilet og plasseres  forsvarlig til bruk i neste etappe.

Type 2
Forankringen er todelt og spennes i den aktuelle støpeskjø-
ten. Ved hjelp av en gjengehylse kobles 
forankringen sammen med kabler i påfølgende etappe. 
Deretter spennes kablene i neste støpeskjøt. 
 

Illustrasjoner	av	forankringene	kan	lastes	ned	fra	våre	nettsider	www.spennteknikk.no/brosjyrer/conasingle
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Spenntau frilegges
under oppspenning
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		under	oppspenning
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Den hydrauliske jekken og oppspenning
Jekken er hydraulisk og drives av en elektrisk hydraulikk-
pumpe. Jekken er konstruert slik at den føres rett ned 
på spenntauet bak den aktive forankringen, alternativt 
mellom forankringen, som skal spennes. Dette er mulig da 
det er en spalte i underkant av jekken og en klo som griper 
om spenntauet. I ankrene låses spenntauet ved hjelp av 
kiler som presses inn av jekken. Hydraulisk innpressing av 
kilene fører til en sikker låsing og gir et konstant og mini-
malt låsetap (ca 4 mm).

Jekkens plassbehov
Når forankringer skal spennes, er det under opp spenning 
behov for en fri avstand i kabelens lengderetning på 
ca 0,8 m bak forankringene.

Jekk, type U 24 for 0,62" spenntau

25
2
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0

680
400280

50
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Spenntau

Plastrør og spesialfett
Røret som omgir spenntauet er av polyetylen, det er 
 tett sittende og har en veggtykkelse på 1–1,5 mm. Rørets 
ytre diameter er ca. 20 mm for 0,62" spenntau. Det stil-
les store krav til plastrøret, både mekaniske-, termiske- og 
andre egenskaper. Korrosjonsbeskyttelse av spenntauet 
sikres av spesialfettet som omgir spenntauet fullstendig. 
Tilsetning av et  anti korrosjonsmiddel besørger en aktiv 
 beskyttelse. Spesialfettet må forbli smørende og mykt 
 innenfor temperatur området ÷ 20º C til + 50º C og må ikke 
herde eller skille ut olje. Det kreves at fettet skal være helt 
uløselig i vann. Blir fettet for hardt ved lave temperaturer, 
vil det føre til økt friksjons tap ved oppspenning. 

Tekniske spesifikasjoner for 0,62” spenntau
Utførende .................1 sentertråd + 6 utvendig slagne tråder
Stigning ...................................................................12–16 D
Diameter .............................................................. 15,70 mm 
Areal ......................................................................150 mm2

Bruddstyrke, Fb ..................................................... 279,0 kN
Bruddspenning, σb .............................................  1860 MPa
Flytestyrke, F0,2 ..................................................... 250,5 kN
Flytespenning, σ0,2 ..............................................1670 MPa
Forlengelse ved maks. last ...........................................3,5 %
Relaksasjon ved 1000 h 20˚C ...............................se diagram 
Elastisitetsmodul, E ..........................................196 kN/mm2

Vekt ......................................................................1,37 kg/m

Relaksasjonskurver ved 20o C (målte verdier)
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Ankerplasseringer 

Minste avstand mellom ankerplate og ytterkant betong og 
mellom ankerplatene avhenger generelt av følgende:

• Spennkraft som skal overføres.
• Betongens fasthet.
• Ankerplatens dimensjon.
• Slakkarmering bak ankerplate.
• Konstruktive krav.

Illustrasjoner viser alternative plasseringer og minimum 
spaltestrekkarmering bak forankringer.

B30	 78	 65	 95	 110	 170	 130	 190	 110	 170

B35	 78	 65	 95	 110	 170	 130	 190	 110	 170

B45	 78	 60	 90	 100	 160	 120	 180	 100	 160

B55	 78	 60	 90	 100	 160	 120	 180	 100	 160

B65	 78	 60	 90	 100	 160	 120	 180	 100	 160

BBR VT CONA Single 0,62" 

Betongkvalitet  Kantavstand c/c avstand       Min. dekketykkelse  Bøyledimensjon
fck   b      r          s   i           k   d1 min    d2 min      u      v 

•  fck = Karakteristisk terningsfasthet.
• Oppspenning kan skje når betongen har oppnådd en fasthet på 25 MPa.
• Avstandene i og k kan reduseres dersom avstandene i den andre retningen økes tilsvarende 
• Spaltestrekkarmeringen bak ankerplaten er forutsatt utført med vanlig armeringsstål fsk = 500 MPa. 
 Den kan kombineres med statisk nødvendig slakkarmering.
• I spesielle tilfeller kan avvik fra ovenfor angitte verdier gjøres. Kontakt Spennteknikk for detaljert informasjon.
• Vedrørende kantavstand for anker, samt betongoverdekning for slakk- og  spennarmering må alltid nasjonale 
 bestemmelser kontrolleres.  
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Spennkrefter og friksjon

Mellom kabelens understøttelsespunkter (armeringsstoler) 
vil det oppstå vinkelendring som følge av uunngåelig 
nedbøyning/vinkelendring. I beregningene ivaretas dette av 
koeffisienten for uunngåelig bøyning, ∆a som angis i 
rad/meter. Produktet av ∆a og x adderes til vinkel endringen 
som følge av den forutsatte kabelføringen. Ved oppspenning 
oppstår alltid friksjons krefter. Friksjonskoeffisienten µ og 
kabelens vinkelendring, fører til at kraften i spenntauet 
avtar med økende avstand fra oppspenningspunktet. 

Spennkraftens variasjon langs kabelen kan beregnes ved 
hjelp av formelen:

Fx  =  spennkraften i punktet x
Fo  =  spennkraften i punktet o
µ   =  friksjonskoeffisienten
a   =  summen av vinkelendringene i radianer mellom
  punktet o og punktet x uten hensyn til fortegn               
∆a  =  vinkelendringsverdi for uunngåelig bøyning
x    =  avstand mellom punktet x og punktet o
Ast  =  stålareal
Est  =  stålets elastisitetsmodul

Følgende erfaringsverdier brukes:
µ  =  0,05
∆a  =  0,01 rad/m

Spennarmeringens forlengelse ved oppspenning 
beregnes som følger:

Eksempel på kabelkurve:

Låsetap
Låsetap pga. kilesetning er erfaringsmessig 4 mm. Dersom 
nødvendig, bør dette kompenseres ved oppspenningen.

Gjennomlokking 
Ved å påføre en trykkraft kan vi øke kapasiteten mot 
gjennom lokking opp til 50 prosent. Forenklet beregnings-
måte er vist  i NS 3473.

Den dimensjonerende tverrkraften (Vf) kan reduseres med 
kablenes vertikale komponenter. Her medregnes de kabler 
som er plassert innenfor søylens kritiske område.

Størrelsen på dimensjonerende aksialkraft (Nf) bør 
 kontrolleres. Her må tas hensyn til eventuelle fastholdinger 
i vegger, trappehus eller lignende, som forhindrer forkortelse 
og dermed reduserer aksialkraften (Nf). Deretter må det 
bestemmes hvilket areal som aksialkraften (Nf) skal fordeles på. 
Ref. NS 3473 for detaljer.

F0
Fx

0 X

X

α2 α3 α4α1

Fx = Fo
 . e - µ (a + ∆a . x)

∆l = 

- µ (a + ∆a . x)
Fo

 . x

Ast
 . Est

.
1 - e

µ (a + ∆a . x)
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•	 Store	spennvidder	og	mindre	antall	søyler.
•	 Redusert	dekke-	og	bjelketykkelse,	dessuten	lavere	
	 bygghøyde,	som	gir	ca.	30	prosent	redusert	
	 betongforbruk.
•	 Små	og	kontrollerte	nedbøyninger,	også	ved	
	 tynne	plater.
•	 Forbedret	bestandighet	gjennom	full	kontroll	av	
	 rissvidder.
•	 Vanntetthet	kan	oppnås	uten	tettesjikt.
•	 Enklere	forskaling	da	kapitél	og	bjelker	kan	unngås	
	 ved	bruk	av	spennarmering.

•	 Sterkt	redusert	behov	for	slakkarmering	som		 	
	 medfører	tids-	og	kostbesparelse		
	 (1	kg	spennstål	tilsvarer	4	kg	slakkarmering).
•	 Monolittiske	og	lette	bygg,	med	store	frie	flater	
	 gir	mange	fordeler	ved	for	eksempel	bruksendring.
•	 Stor	frihet	ved	utforming	av	bygget,	store	flater	kan		
	 utføres	uten	bevegelsesfuger	i	dekket.

Bruk	av	BBR	VT	CONA	Single	spenntausystem	systemet	
gir	stor	fleksibilitet	og	en	god	totaløkonomi.

Fordeler ved bruk av BBR VT CONA Single spenntausystem



Anvendelsesområder
spennteknikk

OffshoreLager og fugerSpennarmering

Produkter     

• BBR Spennsystemer 
CE-merket

BBR VT CONA CMX spenntausystem
BBR VT CONA fjellforankring
BBR VT CONA Single spenntausystem
BBRV trådsystem
BBR skråstag system
Macalloy høyfaste stangsystemer

• Lager for bruer og bygg TOBE® potlager
ELASTO® BLOKK lagersystemer for bruer
ELASTO® FLON lagersystemer for bruer
LASTO-STRIP lager for husbygg
SB-lager for husbygg
KBS styrelager
Stållager for bruer
Spesiallager

• Fuger for bruer og bygg TENSA-LASTIC brufuge
TENSA-GRIP brufuge
ETIC fingerfuge for bruer
TRANSFLEX brufuge
ACME fuge for bruer og bygg

• Offshore produkter Elastomerlager for offshore konstruksjoner og FPSO skip
TOBE® potlager for store laster og bevegelser
Lager for kraninnstallasjoner
Støt- og vibrasjonsdempere
Styrte og allsidige glidelager

• Tunge løft og senk Løft og senk av bruer og andre tunge konstruksjoner

• Komplett mekanisk verksted Stål- og aluminiumsprodukter

• ELASTO® pælelager Reduserer antall pæler i fundamenteringen

Våre produkter produseres og klargjøres i vår fabrikk på
Kongsvinger og monteres på oppdragsgivers byggeplasser.

NS-EN ISO 9001
Cert. no. 007
Certified Quality System

Norge 
KB Spennteknikk AS
Postboks 1213
N-2206 Kongsvinger
Telefon +47 62 81 00 30
Telefaks +47 62 81 00 55
spennteknikk@spennteknikk.no
www.spennteknikk.no

Sverige 
Spännteknik SLF AB
Sjöängsvägen 10
192 72 Sollentuna
Telefon +46 (0)8 510 678 10
Telefax +46 (0)8 510 678 19
info@spannteknik.se
www.spannteknik.se
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