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BBR VT CONA  
fjellforankring

Spesialentrepenør innen fagområdene forspenningsteknikk, lager, fuger, dempere, tunge løft og mekanisk verksted 
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Introduksjon

BBR VT fjellforankringer ble første gang benyttet i Sveits i 
1951. Siden den gang har det blitt installert et stort antall 
BBR fjellforankringer rundt om i verden. I Skandinavia har 
vi benyttet BBR fjellforankringar siden slutten av 50-tallet.

Hva er en fjellforankring? 
En fjellforankring er en spennkabel der spennstålet kan 
bestå av parallelle tråder, tau eller stenger forankret i fjell 
med injisert sementmørtel. Den frie lengden er forspent. 

Våre fjell-forankringer heter BBRV for parallelle tråder, 

BBR VT CONA-MULTI for spenntau og MACALLOY 

for stenger. Den vanligste typen av forspent fjellforankring 

i dag består av spenntau, og denne brosjyren omhandler 

derfor denne kabeltypen. BBR VT CONA-MULTI fjellfor-

ankringer kan leveres med kapasitet (F0,2) opp til 7248 kN 

(CM3106) som standard.

I fig. 1 angis de betegnelser som vi benytter i fortsettelsen.

Hvorfor benyttes fjellforankringer type 
Cona-Multi?

Fig. 2 viser skjematisk fordelene med å forspenne en fjell-

forankring før de ytre lastene påføres. Man ser at når 

spennkraften Fs påføres så skjer en liten for skyv ning av 

støtteplaten da underlaget gir etter noe pga. kompressjo-

nen. Denne forskyvningen benevnes ∆g i figuren. Samtidig 

får man en elastisk tøyning av spenn stålet på den frie 

lengden Lf, tilsvarende ∆ a. Verdien på ∆g er avhengig av 

trykkspenningen σ2 bak støtteplaten samt grunnens elas-

tiske og plastiske egenskaper og er en normalt meget liten 

i forhold til tøyningen ∆a. Når en ytre last, P, påføres har 

altså fjellforankringen en deformasjon tilsvar ende kom-

primert grunn + tøyning av spennstålet (∆g + ∆a). Dette 

forholdet eksisterer opp til det punkt da grunnen er avlastet 

sin opprinnelige spenning. Støtteplaten har da beveget seg 

tilsvarende ∆g hvilket medfører at spennkraften har økt 

litt, tilsvarende ∆Fs. At økningen i spennkraften blir liten 

avhenger av at ∆g er liten i forhpold til ∆a. Dette under-

streker viktigheten av å ha en tilstrekkelig stor fri lengde. 
For verdien av P>Fs så følger deformasjonen spenn kabelens 
karakteristiske tøyning. Forholdet viser skjematisk på  
fig. 3.

Figur 1

Figur 2
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Fordelene ved å bruke BBR  
fjell forankringer er:
a) Så lenge den ytre kraften P er mindre enn forspen-

ningskraften er bevegelsen i ankerhodet liten, hvilket 
er et viktig kriterium ved forankring av tårn, slisseveg-
ger, brufundamenter etc – og forankringskraften forblir 
praktisk talt konstant i dette området.

b) Ved oppspenning blir viktige konstruksjonsdeler utsatte 
for laster som normalt ikke forekommer i bruksstadiet. 
Dette innebærer at material og/eller konstruksjonsfeil 
kan oppdages og rettes på et tidlig stadium.

Hvordan innstallere BBR  
fjellforankringer?
a) Boremetoder: Boringen utføres normalt som slagboring. 

Hvis det finnes risk for å treffe på f.eks. armeringsstål 
under boringen eller at man ikke ønsker vibrasjoner i 
konstruksjonen utføres boringen som kjerneboring.

b) Borhullet rengjøres nøye og vanntapsmåling utføres.  
Er lekkasjen for stor tetthetsinjiseres fjellet.

c) Når borhullet holder foreskrevet tetthet monteres kabe-
len og forankringsdelen injiserers.

d) Når mørtelen har oppnådd foreskrevet fasthet spennes 
kabelen og den frie lengden injiseres.

For  kabeltype 3 gjelder det at hele fjellforankringen inji-
seres i en operasjon. Se beskrivelse side 8.

Hvilken type av service kan Spennteknikk 
tilby ved anvendelse av Cona-Multi                 
Fjellforankringer?
Foruten levering, montering, oppspenning og injeksjon av 
standard BBR VT CONA-MULTI fjellforankringer kan vi 
tilby følgende tjenester:
–  Rådgiving ved anvendelse av fjellforankringer i prosjekt
–  Design av spesialforankringer for å imøtekomme  

spesielle krav
–  Design av spesialutstyr for installasjon av f.eks spesielt 

store fjellforankringer.
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Figur 3

–  Komplett arbeidsbeskrivelse som omfattter produksjon, 
levering, boring, vanntapsmåling, fjellinjeksjon, monte-
ring, injeksjon og oppspenning.

–  Utførelse av boring, vanntapsmåling og fjellinjeksjon.
–  Dokumentasjon av samtlige operasjoner.
–  Levering av presisjonsinstrument for kraftmåling også 

for fortløpende, kontinuerlig kontroll av forankrings-
kraften.

Dimensjoneringskriterier
De forhold som må vurderes er følgende:
–  Fjellets fasthetsegenskaper
–  Samvirke fjell – mørtel
–  Samvirke mørtel – spennstål
–  Kapasitet i spennstål og forankring

1. Fjellets egenskaper

Det finnes her et flertall teorier for å beregne det mothold 
som fjellet yter. Det vesentlige ved vurdering av fjellfestet, 
uansett hvilket bruddlegeme man velger, er at staglengden 
er stor nok slik at fjellets fasthet sammen med bidraget fra 
fjellegemets vekt gir et mothold som er større enn stagkraf-
ten. Det innebærer at man beregningsmessig kombinerer 
vekten av fjell med skjærfastheten på de sprekker som fin-
nes. Nødvendig lengde kan da på en realistisk måte bereg-
nes ut fra følgende uttrykk:  

Der:
P = Stagkraft (kN)
γ-10  =  Fjellets romvekt (dykket) (kN/m3)
S  =  lengde sidekant på ett rett fjellprisme med kvadr. 
  tverrmål (m).
τ =  Skjærfastheten i sprekker (kN/m2).

Eks.: Ett vertikalt stag antas å mobilisere et rett prisme 
med kvadratisk tverrsnitt. Sidekantene S settes til 1 m og 
stagkraften P = 1000 kN. Sprekkenes skjærfasthet settes til 
100 kN/m2  
(γ-10) = 16kN/m3

  
LP =  P

(γ-10) x S2 + 4 x S x τ 

L =  
1000

16 x 1 + 4 x 1 x 100
= 2,4 m

Som det fremgår er det sprekkenes skjærfasthets som gir 
det dominerende bidrag og kun ved ekstremt glatte sprekk 
vil vekten av fjellegemet gi et vesentlig bidrag i bereg-
ningen. Hvor det er aktuelt å regne med uttreking av et 
fjellegeme langs vertikale sprekkeplan kan man regne med 
en skjærfasthet i sprekkene 30–100 kN/m2. Man antar 
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vanligvis at fjellet medvirker i en avstand på ca. 0,5 m fra 
forankringen, dvs. at man regner vekten av et prisme med 
sidekant på 1,0 m. Beregningen må dog alltid tilpasses det 
aktuelle sprekkmønsteret i fjellet.

2. Samvirke fjell – mørtel

Ved valg av stagdiameter må hensyn taes til følgende for-
hold:
–  Kabeltype og størrelse
–  Forhold mellom diameter og omkretsareal.
–  Forholdet mellom stålets og borhullets tverrsnittareal.
–  Boringsmetode.
–  Bergartstype i forankringssonen og ev. løsmasse-

overdekking.
Om man antar de krefter som genereres ved belastning av et 
injisert stag er jevnt fordelt langs hele forankringssonen blir 
forholdet mellom staglast P og forankringslengden Li:
P = � x d x Li x τ
Der d = effektiv borhulldiameter
τ  =  aktuell skjærspenning

Det vesentligste blir å gjøre en realistisk vurdering av 
skjærfastheten mellom mørtel og fjell (borehullsvegg). 
Maks. tillatt spenning blir ofte satt til 1/10 av bergartens 
fasthet dog med en øvre grense på ca. 35 Mpa i det man 
normalt bruker en mørtel med en trykkfasthet som ligger i 
området 35 Mpa. 

I Norge brukes normalt sikkerhetsfaktor 2, og dimen-
sjonerende skjærfasthet settes da til 1,75 Mpa. Da oven-
nevte beregning må betraktes som veiledende bør man 
overveie prøveoppspenning på stag med høy belastning før 
alle stag i objektet settes.

3. Samvirke mørtel – stål

Heften mellom mørtel og stål er i prinsipp sammensatt av 
tre komponeneter: adhesjon, friksjon og fortanning.
Adhesjonen opphører når det har oppstått glidning mel-
lom mørtel og  stål. Videre gjelder at heftfastheten ikke er 
proposjonal med mørtelfastheten. Ved fastheter større enn 
ca. 40 Mpa oppnås ingen økning av heften mellom mørtel 
og stål.

Som retningsverdi på heftspenning kan tidligere NS 3473 
brukes. Det angis for C 35 og preget stål 2,4 Mpa. 

Sikkerheten mot heftbrudd settes gjerne til 2–3 og man kan 
da regne med en heftspenning på 0,7–1 Mpa. Normalt bru-
kes 4–6 m forankringslengde.

4.  
4. Kapasitet i spennstål 
 og aktive forankringer

De aktive forankringene er dimensjonerte for det aktu-
elle tau som angis i tabellen for std.forankringer. I Norge 
benyttes vanligvis en brukslast som gir spenningar i spenn-
stålet på 50–70% av stålets 0,2-grense. For å prøve stagene 
kan en del av stagene overspennes. Denne prøvelast settes 
normalt til 75–80% av stålets 0,2-grense.

Konklusjon:
Det finnes meget få undersøkelser og normer innen dette 
området. Det som er nevnt ovenfor er basert på erfaringer 
man har gjort i praksis her i landet og bør derfor betraktes 
som veiledende.

Systembeskrivelse
Spennkabelen består av 0,5"/0,6" el 0,62" spenntau med 
høy strekkfasthet. Antall spenntau kan velges fra 1 og 
oppover iht. tabell. I den passive enden forankres kabelen i 
fjell ved injeksjon av forankringslengden.

Oppspenningen i den aktive enden skjer med hydraulisk 
donkraft, ved at alle spenntauene spennes samtidig og med 
samme kraft. Deretter presses riflede og herdede stålkiler 
inn i ankeret ved hjelp av spesialverktøy på donkraften. 
Dette gjør at kileglidningen blir minimal, og kilene får jevn 
belastning ved avlastning av donkraften.

På permanente kabler injiseres alltid den frie lengden, men 
tidspunktet for dette avhenger av kabeltypen. Kablene 
produseres innendørs på vår fabrikk i Kongsvinger under 
kontrollerte forhold.

Systemet er tilpasset alle typer spenntau. For å oppnå best 
mulig totaløkonomi kan CONA-MULTI med fordel kombi-
neres med våre andre spennsystemer.

Levetid
CONA-MULTI er et velutprøvd spenntausystem. Som 
sikker het for kablenes tiltenkte funksjon har vi et QA- 
system (Quality Assurance) ihht. NS-EN ISO 9001. 
QA-systemet ble utviklet av oss i forbindelse med kjerne-
kraftutbyggingen i Sverige. Det omfatter kontroll av hele 
produksjonskjeden fra stålverk til ferdig installasjon og 
kan alltid tilpasses kundens spesielle behov.
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Noen eksempler på bruksområder

Midlertidig / permanent forankring av spunt, slissevegger, kaier m.v.

Forankring av konstruksjoner for løftekrefter
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Spennutstyr for Cona-Multi samt plassbehov ved oppspenning

Til venstre: Forankring / stabilisering av dammer. Aktuelt også ved for

sterkning av eldre dammer. 

Over: Forside hjørne. Brudekke.                   
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Cona-Multi spennenhet

Mål i mm.
* Ved montering av jekk kreves en fri plass bak jekken = a + b.
** Utsparingsdybden er beregnet slik at ankeret med utstikkende spenntau kan støpes inn med en overdekning på 30 mm. 
 Hvis plassmangel oppstår, ta kontakt med oss.

Antall spenntau 0,6" /0,62" 4 7, 9 12 15, 19, 22, 24 27, 31 42

Spennenhet, type CM 110 CM 200 CM 300 CM 500 CM 750 CM 1000

Max. Spennkraft kN 1100 2000 3000 5000 7500 10000

Lengde spennenhet * a mm 475 620 675 740 900 950

Vekt, spennenhet kg 180 260 410 710 1240 1920

Lengde, tau b mm 700,0 1200,0 1200,0 1300,0 1400,0 1400,0

Jekk, type RCH 1003 LP 200 GP/LP 300 LP 500 LP 750 LP 1000

Diameter, jekk c mm 205 330 420 500 635 730

Slaglengde, jekk mm 76 200 200 200 200 200

Utsparingsbredde d mm 270 380 450 600 685 780

Utsparingsdybde ** e mm 180 190 200 210 220 250

1) Bruddlasten resp. flytegrensen er basert på et 0,5"tau med areal=100mm2 og σb/σ0,2=18601670MPa.
2) Bruddlasten resp. flytegrensen er basert på et 0,6"tau med areal=140mm2 og σb/σ0,2=1860/1670 MPa.
3) Bruddlasten resp. flytegrensen er basert på et 0,62"tau med areal=150mm2 og σb/σ0,2=1860/1670 MPa
4) Kabelrørets diameter avhenger av produksjonsmåte, lengde, kabelføring mm
5) For de største kablene er vekten oppgitt uten vekten av det korrugerte plastrøret pga manglende standardstørrelser på kveil

Antall spenntau 0,6" 4 7 9 12 15 19 22 24 27 31

Kabeltype 406 706 906 1206 1506 1906 2206 2406 2706 3106

Kabelens bruddlast, Fb 2) 1042 1823 2344 3125 3906 4948 5729 6250 7032 8072

Kabelens flytegrense F0,2 2) 935 1637 2105 2806 3507 4442 5144 5611 6313 7248

Spennkraft ved 80% av F0,2 2) 748 1309 1684 2244 2806 3554 4115 4489 5050 5798

Spennkraft ved 70% av F0,2 2) 655 1146 1474 1964 2455 3110 3601 3928 4419 5073

Spennkabelens vekt pr.m, Type 1 4,4 7,7 9,9 13,2 16,5 20,9 24,2 26,4 29,7 34,1

Spennkabelens vekt pr.m, Type 3 5,7 9,9 16,6 20,6 25,9 25,9 29,2 5) 31,8 5) 35,8 5) 41,15)

Min. dim. korrugert rør, Type 1 50/57 70/77 85/92 85/92 90/97 100/107 110/120 110/120 130/140

Min. Borhullsdiameter, Type 1 100 100 125 125 125 150 150 150 175 175

Typ. dim. korrugert rør, Type 3 83/100 83/100 104/118 104/118 113/125 113/125 145/160 145/160 180/200

Min. Borhullsdiameter, Type 3 130 130 150 150 160 160 200 200 240 240

Antall spenntau 0,62" 4 7 9 12 15 19 22 24 27 31

Kabeltype 4062 7062 9062 12062 15062 19062 22062 24062 27062 31062

Kabelens bruddlast, Fb 3) 1116 1953 2511 3348 4185 5301 6138 6696 7533 8649

Kabelens flytegrense F0,2 3) 1002 1754 2255 3006 3758 4760 5511 6012 6764 7766

Spennkraft ved 80% av F0,2 3) 802 1403 1804 2405 3006 3808 4409 4810 5411 6212

Spennkraft ved 70% av F0,2 3) 701 1227 1578 2104 2630 3332 3858 4208 4735 5436

Spennkabelens vekt pr.m, Type 1 4,7 8,2 9,9 14,1 17,7 22,4 24,2 26,4 29,7 36,5

Spennkabelens vekt pr.m, Type 3 5,9 10,1 12,3 16,9 21,1 26,5 29,9 5) 32,6 5) 36,6 5) 42 5)

Min. dim. korrugert rør, Type 1 50/57 70/77 85/92 85/92 90/97 100/107 110/120 110/120 130/140

Min. Borhullsdiameter, Type 1 100 100 125 125 125 150 150 150 175 175

Typ. dim. korrugert rør, Type 3 83/100 83/100 104/118 104/118 113/125 113/125 145/160 145/160 180/200

Min. Borhullsdiameter, Type 3 130 130 150 150 160 160 200 200 240 240

Kabelstørrelse standard



8  BBR VT CONA-MULTI

Spennsystemer Lagersystemer Fugesystemer Spesialtjenester Spesialprodukter

Aktive forankringer Cona-Multi
I tabellen angis standardstørrelser for aktiv type R. Om 
mindre kabler ønskes sløyfes tilsvarende antall spenntau. 
Støtteplater med spesielle mål kan leveres på bestilling. 
Borhullsdiameteren er for midlertidige kabler satt som 
minimum mens de for permanente kabler er tilpasset til 
tilgjengelige korrugerte plastrør. Dimensjonen bør alltid 
kontrolleres for hvert enkelt tilfelle.

Type R

 Spenntau 0,6"/0,62"

Antall spenntau  4 7 12 15 19 31
Kabeltype  406 706 1206 1506 1906 3106
Støtteplatens bredde d 1) 240 330 360 395 510
Støtteplatens bredde d 2) 175 220 270 305 345 440
Ankerhøyde inkl.  
utstikkende tau e 90 90 100 100 110 120
Borrhulldia.
temporære kabler f1 85 100 120 150 150 175
Borrhulldia.
permanente kabler f2 130 160 160 200 200

Kabeltyper, standard
CONA-MULTI fjellforankringar leveres i 3 standardtyper:

TYPE 1: Kabler tiltenkt midlertidige konstruksjoner 
Disse er oppbygd med vanlig, blank line og normalt injise-
res ikke den frie lengden. Ved større laster leveres kablene 
ferdige fra fabrikk med påsatt distanseholder på foran-
kringslengden. For mindre kabler er det ofte aktuelt å føre 
ned ett og ett tau i borhullet på plassen.

TYPE 3: Kabler beregnet for permanente konstruksjoner
Spenntauene er fettet og plastbelagte på den frie lengden.  
I hele sin lengde er kabelen omsluttet av et korrugert plast-
rør. Injeksjonen skjer i ett trinn i hele kabelens lengde. 
Oppspenningen kan skje så snart mørtelen har oppnådd 
foreskrevet trykkfasthet. På den frie lengden kan tauene 
forlenge seg, takket være belegget med fett og plastrør. 
Kabeltypen brukes normalt når man vil ha mulighet til 
senere kontrollspenning/etterspenning og/eller der man har 
meget store krav til korrosjonsbeskyttelse av den frie leng-
den.

Alle mål i mm.
1) Angir mål for betongfasthet 30 MPa ved forspenning.
2) Angir mål for betongfasthet 40 MPa ved forspenning

Måling av spennkraft
I tilfeller der man ønsker å måle spennkraften med meget 
stor nøyaktighet har vi utviklet et kraftmålingsinstrument 
med høy presisjon. Om man ønsker en kontinuerlig kon-
troll av spennkraften kan et dynamometer monteres under 
låseankeret i forbindelse med oppspenningen. Man kan da 
når som helst avlese kabelens spennkraft. Vi kan levere så 
vel givere (dynamometer) som avlesingsinstrument.
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Fjellforankringer Cona-Multi
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Spenntau for Cona-Multi
Cona-Multi systemet er tilpasset alle typer av spenntau 
innen området 0,5"- 0,6" (12,5–15,7 mm).
Som standard lagerfører vi følgende spenntau som derfor 
leveres hvis ikkje annet fremgår av anbud/ordre.

Vedrørende forholdet mellom kraftforlengelse samt relaksajon vises til nedenforstående kurver.

Relaksjonskurver ved 20° C (Målte verdier)

 0,5" Spenntau  0,6"  Spenntau 0,62" Spenntau

Utførende 1 sentertråd + 6 utvendige slagne tråder
Stigning 12-16 D
Diameter mm ca. 12,70 15,24 15,70
Areal mm2 100 140 150
Bruddstyrke Fb kN 186,0  260,4 279,0
Bruddspenning σb MPa ca. 1860 1860 1860
Flytestyrke F 0,2 kN 167,0 233,8 250,5
Flytespenning σ0,2 MPa ca. 1670 1670 1670
Forlengelse ved maks. last % 3,5 3,5 3,5
Relaksasjon ved 1000 h20˚C % 2,5 ved 70 % av Fb (Max. verdi i hh til norm)
Elastitetsmodul, E kN/mm2 196
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Spennings-tøyingsdiagram

Øvrige beregningstekniske data
Friksjonskoeffisient, plastbelagt og fettet tau  µ  = 0,05
Friksjonskoeffisient, blankt tau  µ  = 0,18
Tilleggsvinkel pr. meter pga. Uunngåelige bøyninger   ∆α = 0,01 Rad./m



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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