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Heftets omfang
Vurdering av fundamenter kan være utført som en del av en utvidet boligsalgsrapport gjennom 
tilstandsvurderingen. Behovet for å vurdere en bygning kan være fremkalt av ulike årsaker. 
Blant de vanligste er ([1, 2]):
• Ved verdivurdering av en bygning (for eksempel ved salg / eierskifte).
• Hvis feil i prosjektering eller utførelse blir kjent.
• Bruken av bygningen endres.
• Synlig skade som skaper usikkerhet rundt bygningens strukturelle sikkerhet og/eller redusert 

brukervennlighet.
• Bygningen har fått tilført store økninger i laster som kan ha skadet eller overbelastet bærende 

konstruksjoner.
• Når bygningens levetid er utgått (bestemt ut fra når bygningen først ble benyttet for opprinnelig 

formål).
• En eventuell vedlikeholdsplan angir at det skal gjennomføres ny kontroll.

Målet med heftet er å tilby informasjon og veiledning for grunnleggende vurdering av 
tilstanden til trepeler. Fundamentering med trepeler er en vanlig fundamenteringsmetode 
i Longyearbyen. Det er antatt at informasjonen i heftet hovedsakelig vil bli benyttet av 
potensielle boligkjøpere og eiere av bygninger. Følgende aspekter er presentert i heftet:
• Liste over enkle fremgangsmåter for vurdering av tilstanden til trepeler. 
• Enkle metoder for å forbedre forholdene som danner grunnlag for at råte på trepeler oppstår.
• Kort diskusjon rundt effektene av forespeilet klimaendring på bygninger fundamentert med 

trepeler i Longyearbyen.

Hovedfokuset til heftet er fundamenter av trepeler. Fundamenter av andre materialer, 
for eksempel betongpeler, stålpeler og grunne betongfundamenter er ikke vurdert her. 
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Tilstandsvurdering av trepeler kan være et element av en helhetlig vurdering av tilstanden til en 
bygning. Flere standarder og retningslinjer eksisterer på nasjonalt og internasjonalt nivå, noen 
dokumenter dekker trekonstruksjoner spesielt (for eksempel, [3, 4]).

Noen miljøforhold knyttet til fundamentering på Svalbard
Svalbard er lokalisert i en kontinuerlig permafrost sone, [5]. Permafrost, eller permanent frossen 
grunn, er definert som «grunnen (jord eller stein, inkludert is og organisk materiale) holder 0 °C 
eller lavere i minst to påfølgende år», [6]. Med andre ord, permafrost er ikke en type jord, men en 
termisk tilstand. Fuktighet i form av vann eller is kan, men må ikke, være tilstede i permafrost, [7]. 
Det øverste laget av grunnen i permafrostområder er definert som det aktive laget. Temperaturen 
i dette laget svinger over og under 0 °C i løpet av året, [7]. Permafrosten er lokalisert under det 
aktive laget. Interesserte lesere kan finne en grundig gjennomgang av permafrost på Svalbard, 
inkludert klimadata og ingeniørutfordringer i [8].

Fundamentering av bebodde bygninger i Longyearbyen

Fundamentenes setninger i permafrost
Fundamenter er et av de viktigste elementene for bygninger og konstruksjoner. Fundamentenes 
hovedoppgave er å overføre laster fra overliggende konstruksjoner ned til grunnen. Generelt er
fundamenter og bygninger prosjektert for en bestemt tidsperiode, der eventuelle setninger forventes
å være innenfor et bestemt intervall. Med andre ord er det forventet at det vil oppstå noe setninger
over fundamentenes og bygningens levetid. Krav til setninger er avhengig av bygningstype og 
bygningens bruksområde. Bygninger som inneholder sensitivt, teknisk utstyr har for eksempel 
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strengere krav til tillatte setninger enn boligbygninger. Offentlige bygninger er ofte prosjekter for 
lengre levetid enn boliger.

Det er flere årsaker til at setning og forskyvning av fundamenter i permafrost kan oppstå: 
i) komprimering av frossen grunn som inneholder is som følge av laster fra bygninger og andre 
laster; ii) smelting av permafrost som inneholder is; iii) frostheving; iv) forskyvninger som følge av 
jordtrykk. Ved prosjektering av bygninger må alle disse faktorene tas hensyn til. 

I praksis har en sett at store setninger har oppstått på Svalbard. Bakgrunnen for dette kan være 
feilprosjektering, feil ved oppføring av bygninger eller manglende vedlikehold. Geoteknisk 
ekspertise kan være nødvendig for å identifisere årsaken(e) til setningen(e). Det er ofte vanskelig å 
skille mellom effektene fra klimaendringer og eventuelle andre faktorer som kan ha innvirkning på 
konstruksjoner i permafrost, [9].

Ujevne setninger fører vanligvis ikke (men ikke alltid) til noen risiko for mennesker. For eksempel 
er det tilfeller der store setninger har oppstått, men fare for menneskeliv ved kollaps av bygninger 
eller dens elementer er ikke tilstede. Eksisterende problemer, som for eksempel helning av gulv 
forårsaket av ujevne setninger, utelukker ikke at en bygning er betydelig utnyttet utover dens 
opprinnelige toleranser. Det er vanskelig å estimere uten ingeniørmessige beregninger om en 
bygning med skadet fundament kommer til å kollapse. Stenging av bygninger med store setninger 
kan gjøres som et forebyggende tiltak. 
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Råteskade på fundamenter med trepeler og andre elementer 
av tre i permafrost og kaldt klima
Mange eldre og spesielt historiske bygninger i Longyearbyen ble bygget med begrenset eller 
fraværende (sammenlignet med dagens) ingeniørvurderinger med tanke på permafrostforhold. 
Bruk av impregnerte trepeler for fundamentering av gamle og historiske bygninger er fraværende 
på Svalbard. Oversikt over historiske bygninger i Longyearbyen er oppgitt i [10].

I noen tilfeller vil råteskade på trepeler og påfølgende brudd av pelen se ut som setninger 
ved vurdering av bygningen. Prosjekteringsstandard ([11]) krever at det benyttes impregnerte 
trepeler for å hindre/utsette råteprosessen. Dette kravet eksisterte ikke tidligere og det var 
antatt at det kalde klimaet forhindret råte. Det er nå funnet at dette ikke er tilfellet, og at råte på 
trepeler definitivt har oppstått på Svalbard, på tross av kaldt klima ([12]). Undersøkelse viser at 
gulv, tak, kryperom og områder som er utsatt for lekkasje er mest utsatt for råteskader. Studie 
av taubanebukker i Hiorthamn ([13]) viste at det var store variasjoner av råtens utbredelse i de 
ulike treelementene. For taubanebukkene var store deler av råteskadene ikke synlige ved visuell 
inspeksjon eller tradisjonelle vurderingsmetoder. Det ble da anbefalt ([13]) å benytte en drill for å 
sjekke råteskade innover i treverket, da pelens ytterste lag var intakt, mens pelen var råteskadet 
innover i treverket. 
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Mål for enkel vurdering av trepelfundamenter 
Enkel og innledende vurdering av trepeler kan gjennomføres for å vurdere fundamentenes tilstand 
for en gitt bygning. Hovedmålet ved en slik undersøkelse er som følger:
• Sjekke tilstanden til trepelene i forhold til råteskader.
• Sjekke setninger til bygningen som helhet og/eller setning av enkelte peler. 
• Sjekke integriteten til fundamentet som helhet (tilstedeværelse av brudd på avstivende 

elementer eller stor forskyvning/setning av enkelte peler).

Enkle metoder for vurdering av tilstanden til 
trepelfundamenter
Ulike metoder kan benyttes for å finne indikatorer som kan avdekke problemer med 
fundamentene. Metodene er subjektive, så eventuelle konklusjoner må utledes med forsiktighet. 
Dersom det avdekkes flere feil eller mangler ved fundamentene kan det indikere et behov for å 
kontakte et profesjonelt konsulentfirma for videre vurdering.

Det er foreslått å utføre vurderingen i tre steg:
• Steg 1. Gjennomgang av dokumentasjon og tegninger.
• Steg 2. Visuell inspeksjon av bygning over fundamenter.
• Steg 3. Inspeksjon av fundamenter (synlig del).

Sjekkpunkter og/eller indikatorer under hvert steg og mulig sammenheng med feil ved 
fundamentene er oppsummert i Tabell 1 - Tabell 3. Det er anbefalt å sjekke flere peler etter 
sjekkpunktene i steg 3. Det må sjekkes tilstrekkelig mengde peler for å få et helthetlig inntrykk av 
fundamentenes tilstand. 
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TABELL 1. Steg 1 - Fremgangsmåte for vurdering av tilstanden til pelefundamenter i Longyearbyen

Steg Sjekkpunkter og/eller indikatorer Indikatorer for mulige problemer 
knyttet til fundamentene

Steg 1. Dokumenter. 
Eksisterende dokumentasjon bør 
fremskaffes, inkludert, men ikke begrenset 
til; (i) beskrivelse og tegninger av bærende 
konstruksjoner, (ii) eventuelle søknads-
dokumenter, og (iii) øvrige dokumenter, 
for eksempel rapporter fra rehabilitering, 
endring av bruk eller strukturelle endringer. 
Informasjon om pelenes lengde er spesielt 
interessant.

Tegninger av bærende konstruksjoner kan 
benyttes som grunnlag for kartlegging av 
tidligere inngrep i bygningen.

Dokumentasjon for private bygninger kan 
i noen tilfeller innhentes fra bygningens 
eier. Lokale myndigheter kan fremskaffe 
dokumentasjon for offentlige bygninger.

Bygningens byggeår.

Tidligere inngrep/endringer i konstruksjonen 
(etter ferdigstillelse):
• Fundamenteringssystemet.
• Bærende elementer for bygning over 
   fundamenter.
• Ikke-lastbærende elementer, slik som (men 
   ikke begrenset til): lettvegger, gulv, etc.

Desto eldre bygningen er jo større er 
sjansene for at trepelene er utsatt for råte.

Bygninger har en prosjektert levetid. 
Dersom levetiden er overgått, kan setninger 
for bygninger fundamentet i permafrost 
forventes i større grad. Det er antatt at slike 
setninger oppstår på bakgrunn av kryp/
komprimering av den frosne grunnen, råte 
er ikke direkte forbundet med dette.

Mulig renovering av fundamenterings-
systemet, og/eller andre bærende og 
ikke-bærende elementer kan skjule tidligere 
og eksisterende problemer forbundet med 
fundamentene.
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TABELL 2. Steg 2 – Fremgangsmåte for vurdering av tilstanden til pelefundamenter i Longyearbyen

Steg 2. 
Visuell og instrumentell 
inspeksjon av konstruksjoner 
over fundamentene.

Sprekker i bærende elementer slik som horisontale, 
vertikale og skråbjelker. Merk at disse elementene kan være 
skjult bak panel eller andre dekorative elementer. (Figur 1).

Sprekker i betong-/mursteinsvegger, støttet av trepeler.

Defekter (som sprekker o.l.), deformasjoner 
(som helning på fasadeelementer eller gulv) 
og problemer med å åpne vinduer og dører 
kan signalisere ujevne setninger. Dette kan 
skyldes både råteskade med brudd på peler 
eller ujevne setninger mellom pelene.

Helning eller bøying av takkanten, bunnsvill, rekkverk 
på balkong, vinduslinje og veggskjørt (Figur 1). Alle slike 
fasadelementer skal være rett (Figur 2).

Visuell inspeksjon kan benyttes for å få et første inntrykk 
av helningen til fasadeelementer. For videre vurdering kan 
avvik fra horisontallinje måles ved bruk av laser.  

Det tas utgangspunkt i at fasadeelementene var horisontale 
når bygningen var ny. Avvik kan indikere setninger. 

Denne metoden er begrenset til bruk på fasadeelementer. 
Metoden vil ikke avdekke om det er setninger på enkelte 
peler. Nivellering med laser er brukt flere ganger i 
Longyearbyen i forbindelse med vurdering av fundamenter, 
([14]).

Inspeksjon av dører og vinduer. Det skal være mulig å lukke 
og åpne dører og vinduer fritt, uten motstand fra karmer.

Innvendig gulv som har helning. Tillatte avvik er definert i 
[15].  
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TABELL 3. Steg 3 – Fremgangsmåte for vurdering av tilstanden til pelefundamenter i Longyearbyen

Steg 3. Inspeksjon 
av fundamenter 
(eksponert del).

Denne seksjonen 
er i stor grad basert 
på anbefalinger 
presentert i 
«2.4.3 Defects and 
damage survey», 
[2].

Skråstilte peler plassert i hellende terreng (Figur 3). Avvik fra vertikal posisjon for peler 
plassert i skrått terreng kan indikere 
en prosess i jorden kalt solifluksjon1. 
Skjevstilte peler kan signalisere at 
fundamentene ikke har nok motstand 
mot jordtrykket som oppstår i skrått 
terreng.

Påvisning av manglende eller nye fundamentdeler, slik som avstivning og 
skråbjelker.

Manglende deler kan ha blitt fjernet 
dersom de har blitt skadet som et 
resultat av overbelastning.

Nye deler kan ha blitt inkorporert etter 
at behov for avretting eller avstivning 
har blitt avdekket (når laster er høyere 
enn forutsett, og/eller råteskader har 
oppstått).

1  Solifluksjon er langsomme forflytninger av vannmettede ufrosne masser i øvre jordlag i skråninger ([6]). Solifluksjon er en typisk skråningsprosess i skrånende terreng i Longyearbyen.
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Visuell påvisning av indikatorer for mekanisk skade på peler eller andre deler 
av fundamentet (som skrå eller horisontale bjelker), slik som:
• Fullstendig brudd: en pel eller annet element har gått til brudd (hele 

tverrsnittet) (Figur 4).
• Strukturell overbelastning som sprekker i treverket og brudd i forbindelser. 

Sprekker som oppstår ved at treet tørker og som går i bjelken eller søylens 
lengderetning har liten effekt på lastkapasiteten. Dersom sprekkene går på 
tvers av lengderetning kan de være avgjørende for kapasiteten [16] (Figur 5).

Generelt kan indikatorer for mekanisk 
skade signalisere overbelastning av 
fundamentet (delen kan være intakt 
eller delvis råteskadet).

Skader på horisontale og skrå 
elementer kan indikere en 
overbelastning som følge av jordtrykk 
(solifluction).

Visuell påvisning av område som er brannskadet eller har andre biologiske 
skader (Figur 6).

Områder utsatt for brann eller 
forråtnelse har redusert (eller 
fraværende) styrke.

Fysisk undersøkelse av fundamentet. Visuelt sett intakte elementer kan være 
råteskadet, både på det ytterste laget og innover i treverket. Det er anbefalt 
å sjekke treverket både under og over terreng. Det er mest hensiktsmessig å 
gjøre dette på sensommeren eller tidlig høst, da dette er den perioden det 
aktive laget er størst. 

Følgende metoder kan benyttes for vurdering av treverkets kvalitet:
• Motstand mot gjennomtrengning (destruktiv metode). Teknisk utstyr eller 

kniv kan benyttes. En kniv gjennomtrenger en råtten pel uten motstand. 
Dersom pelens ytterste lag er intakt vil kniven ikke gjennomtrenge dette 
uten motstand, pelen kan fortsatt være råteskadet innenfor dette (Figur 7).

• Undersøkelse med drill (destruktiv metode). Ulik motstand i treverket når 
det drilles. Når driller treffer sprekker, åpninger eller råttent treverk vil 
motstanden være mindre enn ved drilling i friskt treverk [17, 18].

Denne metoden er utviklet for bruk av profesjonelt verktøy, og bør kun 
utføres av profesjonelle. Det kan benyttes en håndholdt elektrisk drill med 
mateskrue for tilsvarende undersøkelse. 
• Banking på pelen med en hammer kan benyttes for å få et inntrykk 

av den innvendige tilstanden [4]. Lyden ved banking kan signalisere 
råteskade under det friske laget. Dersom treverket har hule deler kan disse 
lokaliseres. 

• Undersøkelser med ulike profesjonelle tilnærminger (ultralyd, kjerneboring 
o.l.)

Treelementer utsatt for råte har 
redusert kapasitet / lastbæringsevne.
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Merknad:
Følgende informasjon bør tas hensyn til når en undersøker fundamenter av trepeler. Det er kjent fra praktisk erfaring at grunnforhold rundt 
pelen kan ha innvirkning på råteprosessen. Det kan for eksempel vurderes at det oppstår mindre råte (i det aktive laget) når pelen står i 
 materiale med lav permeabilitet (slik som leire), og det er mer sannsynlig at råte oppstår når pelen står i materiale med høy permeabilitet 
(slik som sand og stein). Hvis materialet rundt pelen hovedsakelig består av sand kan råte oppstå et stykke under terrengoverflaten. Det er 
kjent at enten konstant tørre eller konstant våte forhold er mest ideelt for å hindre råteskader på pelen. Dersom pelen utsettes for vekslende 
forhold med utskifting av oksygen er det mer sannsynlig at råte oppstår. 

Visuell påvisning av indikatorer for mekanisk skade på peler eller andre deler 
av fundamentet (som skrå eller horisontale bjelker), slik som:
• Fullstendig brudd: en pel eller annet element har gått til brudd (hele 

tverrsnittet) (Figur 4).
• Strukturell overbelastning som sprekker i treverket og brudd i forbindelser. 

Sprekker som oppstår ved at treet tørker og som går i bjelken eller søylens 
lengderetning har liten effekt på lastkapasiteten. Dersom sprekkene går på 
tvers av lengderetning kan de være avgjørende for kapasiteten [16] (Figur 5).

Generelt kan indikatorer for mekanisk 
skade signalisere overbelastning av 
fundamentet (delen kan være intakt 
eller delvis råteskadet).

Skader på horisontale og skrå 
elementer kan indikere en 
overbelastning som følge av jordtrykk 
(solifluction).

Visuell påvisning av område som er brannskadet eller har andre biologiske 
skader (Figur 6).

Områder utsatt for brann eller 
forråtnelse har redusert (eller 
fraværende) styrke.

Fysisk undersøkelse av fundamentet. Visuelt sett intakte elementer kan være 
råteskadet, både på det ytterste laget og innover i treverket. Det er anbefalt 
å sjekke treverket både under og over terreng. Det er mest hensiktsmessig å 
gjøre dette på sensommeren eller tidlig høst, da dette er den perioden det 
aktive laget er størst. 

Følgende metoder kan benyttes for vurdering av treverkets kvalitet:
• Motstand mot gjennomtrengning (destruktiv metode). Teknisk utstyr eller 

kniv kan benyttes. En kniv gjennomtrenger en råtten pel uten motstand. 
Dersom pelens ytterste lag er intakt vil kniven ikke gjennomtrenge dette 
uten motstand, pelen kan fortsatt være råteskadet innenfor dette (Figur 7).

• Undersøkelse med drill (destruktiv metode). Ulik motstand i treverket når 
det drilles. Når driller treffer sprekker, åpninger eller råttent treverk vil 
motstanden være mindre enn ved drilling i friskt treverk [17, 18].

Denne metoden er utviklet for bruk av profesjonelt verktøy, og bør kun 
utføres av profesjonelle. Det kan benyttes en håndholdt elektrisk drill med 
mateskrue for tilsvarende undersøkelse. 
• Banking på pelen med en hammer kan benyttes for å få et inntrykk 

av den innvendige tilstanden [4]. Lyden ved banking kan signalisere 
råteskade under det friske laget. Dersom treverket har hule deler kan disse 
lokaliseres. 

• Undersøkelser med ulike profesjonelle tilnærminger (ultralyd, kjerneboring 
o.l.)

Treelementer utsatt for råte har 
redusert kapasitet / lastbæringsevne.
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Figur 1. Typiske fasadeelementer. Helningen på ulike elementer kontrolleres ved visuell inspeksjon. (Figur: Sinitsyn A., SINTEF).
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Figur 2. Eksempel på deformering av veggskjørt (Foto: Sinitsyn A., SINTEF).
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Figur 3 (a, b). Skråstilte peler (12º) tilhørende bygninger i skrått terreng i Longyearbyen. (Foto: Sinitsyn A., SINTEF)
 

a.                                                                                                                                     b.
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Figur 4. Brudd på avstivede element. (Foto: SWECO)
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Figur 5. Sprekk som følge av tørking av treverket. Sprekk parallell med søylen har liten effekt på søylens kapasitet. 
(Foto: Sinitsyn A., SINTEF)
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Figur 6. Visuell vurdering av pel med råteskader (Foto: Sinitsyn A., SINTEF)
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Figur 7 (a-c). Inspeksjon av fundamenter med kniv 
(Foto: Sinitsyn A., SINTEF)

a.

c.

b.
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Enkle tiltak for å forsinke råteprosessen av trepeler i Longyearbyen 
Følgende tiltak kan foreslås for å forsinke råteprosessen av trepeler:
1. For relativt nye fundamenter, konstruert med uimpregnert treverk, kan det anbefales å impregnere treverket som står over 

og i den aktive sonen. Dette bør utføres når det aktive laget er tint, og det er lettere å grave i det. Det er også anbefalt å grave 
litt ned i permafrosten og også impregnere denne delen. 

2. For peler som er delvis råteskadet fra utsiden kan det anbefales å fjerne den skadede delen og impregnere det friske 
 treverket. Det anbefales her at profesjonelle aktører vurderer trepelens resterende tverrsnitt og dens bæreevne.

3. Grunnen rundt pelene bør være så tørr som mulig. Dette kan oppnås ved god drenering av overflatevann rundt bygningen og 
god drenering av grunnvann i det aktive laget. Situasjoner der vann blir stående rundt pelen bør unngås. Følgende tiltak kan 
implementeres:

 a. Mikrodrenering rundt fundamentene 
 b. Vannoppsamling fra tak med kontrollert videretransport av dette, for eksempel ved bruk av takrenner, rør og grøfter.
 c. Oppsamling og transport/drenering av overflate- og grunnvann rundt bygningen
 d. Hindre at det samler seg opp store snømengder rundt bygninger som igjen fører til store vannmengder ved smelting
4. Ivareta tilfredsstillende ventilasjon under bygningen. Ventilasjonen må være tilstrekkelig for å fjerne i) varmetap fra 

 bygningen og ii) luftfuktighet fra vanndamp. Dette oppnås ved tilstrekkelig høyde mellom terreng og underkant bygning, samt 
at bordkledningen på veggskjørtet ikke er plassert for tett sammen. 
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Vurdering av effekten ved klimaendring 
Øygruppen Svalbard har opplevd en oppvarming gjennom det 20. århundre, spesielt i de tre siste tiår [19]. Fremtidige klima-
prognoser forespeiler en betydelig økning i lufttemperatur, en økning i nedbørsmengden og et økende antall stormer [20-22]. 
Observasjoner fra Svalbard flyplass fra juli 2016 viser at både lufttemperatur og nedbørsmengde var vesentlig høyere enn 
normalen ([23]). Juli 2016 var den varmeste måneden noen gang rapportert på Svalbard ([24]).

Forespeilet økning av lufttemperatur og økt nedbørsmengde kan føre til utfordringer for bygninger fundamentert med trepe-
ler. Den typiske tykkelsen på det aktive laget i uforstyrret grunn med høyt vanninnhold i Longyearbyen er omtrent 1 m ([25]). 
 Estimeringer for det aktive laget frem mot 2050, basert på enkle beregninger og (konservative) input data fra empirisk ned-
skalering, viser at det aktive laget kan øke med 10–20 cm innen 2050. Antagelser basert på modelleringer viser en signifikant 
oppvarming av permafrosten på Svalbard og en økning i tykkelsen av det aktive laget ([26]) i det 21. århundre. En kan dermed 
anta at den delen av pelen som befinner seg i det aktive laget vil bli eksponert for forhold der råte lettere oppstår og pelens 
kapasitet vil reduseres som følge av varmere permafrost. 

Lengre perioder med varmere og våtere forhold vil være gunstig for at råte kan oppstå, det kan dermed forventes et økt 
 omfang av råteskade på uimpregnerte trepeler i fremtiden. Det anbefales at det gjøres tiltak for å beskytte pelene, spesielt i det 
aktive laget.  

Det kan forventes at eldre bygninger er mer følsomme for forandringer i klima ettersom de er fundamentert med enten grunne 
fundamenter eller uimpregnerte trepeler. I begge tilfeller er eiere av slike bygninger oppfordret til å sjekke tilstanden på 
 fundamentene. 
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