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0 Generelt

01 Innhold
Dette bladet behandler fundamentering med pilarer 
av betong i telefarlig grunn. Spesielt gir det anvisnin-
ger for pilarer til frostfri dybde med betongsåle som 
forankring mot teleløft. Prinsippet for grunne pilarer 
med frostisolering er også vist, se pkt. 15. Dimensjo-
nering av frostsikring med varmeisolering er omtalt i 
Byggdetaljer 521.811.

02 Henvisninger
Norsk Standard:
NS 3473 Prosjekter ing av betongkonstruksjoner. 

Beregning og dimensjonering
NS 3479 Prosjektering av konstruksjoner. 
 Dimensjonerende laster
Byggdetaljer:
451.021 Data for frostsikring. Del I og II
520.222 Bjelker av heltre og limtre. Dimensjonering
520.226 Stålbjelker for små spenn. Dimensjonering
520.241 Vindforankring av trehus
521.011 Valg av fundamentering og konstruksjoner 

mot grunnen
521.203 Ringmur med ventilert kryperom
521.811 Telesikring av uoppvarmede bygninger og 

konstruksjoner
Gruppe 511 om grunnforhold
Gruppe 515 om sanitæranlegg
Gruppe 522 om golv − etasjeskiller

1 Prosjektering

11 Bruksområde og forutsetninger
Pilarer brukes ofte til fundamentering av hytter og 
fritidsboliger. Pilarer brukes også til fundamentering 
av uteboder og andre underordnede konstruksjoner i 
husbygging. Boder, balkonger og andre konstruksjoner 
som dels står på pilarer og dels er sammenbygd med 
hus med annen fundamentering, setter store krav til 
sikring av pilarene mot telehiv og setninger.
Åpen fundamentering med pilarer innebærer at det blir 
vanlig uteklima under bjelkelaget. Dette er vanligvis 
ingen god løsning for bolighus og andre bygninger 
med oppholdsrom. Vann- og avløpsrør må frostsikres 
med varmekabler i isolerte oppstikk. Bjelkelaget er 
særlig utsatt for vind, og det kan lett oppstå proble-
mer med kalde golv hvis isolasjon og tetting ikke er 
tilnærmet perfekt utført.
Fri avstand mellom terreng og golvbjelkelag i hus bør 
være minst 500 mm.

12 Bæresystem og lastfordeling mellom pilarene
Lastfordelingen over pilarene er avhengig av avstan-
den mellom pilarene, avstanden mellom pilarrekkene 
og om takverket er frittbærende eller mellomunder-
støttet.
Avstanden mellom pilarene bør være så stor som 
grunnens bæreevne tillater og samtidig slik at bjelke-
ne ikke blir for høye.
Pilarplassering under bærevegg som vist i fig. 12, gir 
tilnærmet samme last i hver pilar.

Fig. 12
Plassering av en rad pilarer under en bærevegg som gir tilnærmet 
samme last på alle pilarene
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Vindlaster på huset forårsaker løftekrefter og side-
krefter på pilarene. Golvbjelkelag og vegger i bygnin-
gen må derfor forankres til bjelkene som igjen må 
forankres til pilarene. Dimensjonerende forankrings-
laster for småhus av tre er angitt i Byggdetaljer 
520.241. Hvis pilarene stikker høyt over terreng og 
det er relativt langt mellom dem, må armering og pi-
lartverrsnitt beregnes slik at sidekreftene kan tas opp. 
Pilarene kan også avstives innbyrdes med vindfagverk 
i vertikalplanet.

13 Overføring av vertikallast til grunnen
Ved pilarfundamentering er det forutsatt at all last-
overføring skjer ved pilarens endeflate. På bæredyktig 
fjellgrunn kan pilaren føres ned til fjell uten spesiell 
såle. På jordtomt eller dårlig fjellgrunn (råtefjell) må 
man sørge for at det tillatte grunntrykket ikke over-
skrides. Ofte er det nødvendig å støpe en såle under 
pilaren. Størrelsen på sålen avhenger av pilarens 
last og grunnens bæreevne. Nødvendig bæreflate 
for pilarsålen beregnes ved å dividere pilarlasten 
med tillatt grunntrykk. Nødvendig såletykkelse og 
underkantarmering dimensjoneres etter NS 3473. 
Dersom det legges varmeisolasjon under sålen for 
frostsikring, må anbefalt langtidslast for det aktuelle 
isolasjonsmaterialet ikke overskrides.

14 Forankring mot teleløft
I telefarlig grunn kan pilarer bli utsatt for løftekrefter 
som skyldes telens sidegrep. Jorden fryser fast til 
pilarens sideflate slik at pilaren følger med telehivet. 
Pilaren må derfor føres ned til frostfri dybde og for-
ankres mot løftekraft, se fig. 14.

Fig. 14
Pilar ført ned til frostfri dybde og forankret mot løftekraft fra 
telens sidegrep
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Pilarens såle vil virke som forankring når den armeres 
sammen med pilaren, se pkt. 25.
Pilarens last motvirker at pilaren løftes. Pilarens last 
er egenlast, dvs. vekten av overliggende konstruk-
sjon og pilarens egen vekt. Hvis lasten er større enn 
løftekraften, er det derfor ikke nødvendig med spesiell 
forankring. Når pilarens last er mindre enn løftekraf-
ten, må det forankres for differansen mellom løftekraft 
og last. Det må kontrolleres at pilarsålen er stor nok 
til å virke som forankring og ikke løftes av sidegrep på 
pilaren. Kontrollen kan skje ved å bruke tabell 14 hvor 
nødvendig sålestørrelse er angitt. Tabellen gjelder 
for pilarer med diameter 350 mm og mindre og angir 
bredden for kvadratisk såle i meter. Dimensjonerende 
frostmengder er oppgitt i Byggdetaljer 451.021.
Eksempel:
F = 30 000 h °C
Dimensjonerende last  30 kN gir pilarsåle lik 0,85 m x 
0,85 m og løftekraft på ubelastet pilar på 80 kN.
Netto løftekraft = Løftekraft på ubelastet pilar - egen-
last i pilar = 80 kN - 30 kN = 50 kN.
Nødvendig såletykkelse og overkantarmering må 

dessuten dimensjoneres for netto løftekraft, se ta-
bell 14 og eksemplet over. Pilaren og forankringen 
av pilaren til sålen må også dimensjoneres for netto 
løftekraft (strekkraft).

15 Frostsikring av grunne pilarer
Pilarer kan fundamenteres grunt også på telefarlig 
grunn dersom det legges varmeisolasjon mellom pi-
larsålen og grunnen, se fig. 15 a, b og c. Retningslinjer 
for valg av isolasjonsmaterialer, isolasjonstykkelser 
og isolasjonsbredder er gitt i Byggdetaljer 521.811.

Fig. 15 a
Frostsikring med varmeisolering av en enkelt, grunn pilar

Tabell 14
Nødvendig bredde i meter av kvadratisk pilarsåle for forankring mot telens sidegrep
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Fig. 15 b
Frostsikring med varmeisolering av en pilarrekke bør gjøres 
med et sammenhengende isolasjonsfelt dersom pilarene står 
tett.

Fig. 15 c
Dersom fundamentsålene erstattes med en sammenhengende 
betongbjelke mellom pilarene, blir konstruksjonen mindre føl-
som for setninger og telebevegelser.

2 Utførelse

21 Graving
Hull for pilarer og eventuelle fundamenter må graves 
ned til fjell eller annen bæredyktig grunn i frostfri 
dybde. Der det er nødvendig å gå ned i frostfri dybde, 
kan det lønne seg å bruke grøftemaskin framfor å 
grave hull for hver enkelt pilar. Grøft for vann- og 
kloakkledning, hull for ev. stakekum, trapp- og pipe-
fundament graves ofte samtidig. Det samme gjelder 
skjæring og ev. planering for kjøreveg inn til tomta.

22 Tilbakefylling
Pilarenes sidestabilitet er avhengig av at den tilbake-
fylte massen rundt pilarene blir skikkelig komprimert. 
Ved telefarlig grunn er det viktig at jordmassene over 
sålen komprimeres godt. Det må derfor tilbakefylles 
med masser som gir god sidestøtte for pilarene, f.eks. 
pukk (singel), sand, grus o.l.

23 Planering
Terrenget under bygget og utenfor veggene planeres 
slik at alt overflatevann ledes bort. På flate jord- eller 
fjelltomter bør terrenget under bygget ligge høyere enn 
terrenget utenfor, se fig. 23. Groper i terrenget som 
kan samle vann, må ikke forekomme.

Fig. 23
På fuktig grunn bør terrenget under bygget fylles opp slik at 
overflaten holdes tørr. Utenfor bygget planeres terrenget med 
fall for å lede bort overflatevann.

24 Forskaling
Pilarsålen kan støpes mot en enkel sideforskaling, se 
fig. 24 a, eller direkte i det utgravde hullet.
Pilarene kan støpes i spesielle forskalingsrør av papp, 
se fig. 24 b. Pilarforskaling skjøtes med løse mansjet-
ter (muffer) som spennes fast med båndstål. 
Alternativt kan forskalingen utføres med forskalings-
kassetter eller bordforskaling. Det fins også spesielle 
forskalings-/pilarblokker med utsparinger hvor det kan 
legges inn vertikal armering og støpes rundt. Hvis det 
skal anvendes stålbjelker over pilarrekken, kan bjel-
kene brukes til å støtte og rette opp pilarforskalingen, 
se fig. 24 c.
Foregår arbeidene i en periode med frost, kan det 
være en fordel å gjenfylle og planere før støpingen av 
pilarene tar til. Dette forutsetter tett fundamentforska-
ling og pilarforskaling som er beregnet for en gangs 
bruk og som tåler jordtrykket fra den tilbakefylte 
massen.
Før støping nivelleres pilartoppene, og forskalingen 
skjæres av i riktig høyde. Hvis bjelkene under bærende 
midtvegg og yttervegger har forskjellige høyder, må 
det tas hensyn til dette slik at overkanten av bjelkene 
kommer i riktig høyde.

Fig. 24 a
Snitt av pilar med såle
Sålen kan eventuelt støpes direkte mot grøftebunnen uten for-
skaling.
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Fig. 24 b
Som pilarforskaling kan man bruke spesielle papprør som skjø-
tes med muffer.

Fig. 24 c
Støping av pilarer med pappforskaling
Ved støping om vinteren er det en fordel å fylle grøftene før 
støpingen. Fundamentene må da være støpt på forhånd eller 
forskalet sammen med pilarforskalingen.

25 Armering
Armeringen i såle og pilar bestemmes ut fra bereg-
ninger etter NS 3473.
Ved bløt grunn er det hensiktsmessig å støpe et ca. 
50 mm tykt lag betong i bunnen av utgravingen. Dette 
gir en fast understøttelse for binding og plassering av 
pilarsålens armering.
Moderat last og høyt tillatt grunntrykk gir små såler 
som kan utføres uten armering. Armering for last 
som overføres fra bygningen, legges i kryss i sålens 
underkant, og pilararmeringen bøyes nederst slik at 
den får god forankring i sålen, se fig. 25 a.
Når pilar og såle er utsatt for løftekraft fra sidegrep, 
må det også legges armering i overkanten av sålen, 
se fig. 25 b.

26 Bjelker over pilarene. Forankring
Over pilarene kan det brukes bjelker av tre, stål eller 
betong. Stålbjelker må korrosjonsbeskyttes. Limtre-
bjelker må beskyttes mot nedbør. Bolter og beslag 
må være varmforsinket eller rustfri.
Figur 26 a − c  viser eksempler på forankring av bjel-
ke til pilar.

Fig. 25 a
Armering av sålen for laster fra bygningen

Fig. 25 b
Virker det løftekraft på pilaren, må sålen også armeres i over-
kant.

Fig. 26 a − c
Forankring av bjelke til pilar
a. Stålbjelke
b. Betongbjelke
c. Limtrebjelke

27 Kledning mellom pilarer over terrengnivå
Av estetiske grunner brukes ofte kledning av panel 
eller plater mellom pilarene. Det er viktig at klednin-
gen er åpen slik at luftvekslingen under huset ikke 
hindres. Ved bruk av tette kledninger må man følge 
retningslinjene for ventilert kryperom dersom fuktska-
der på golvbjelkelaget skal unngås, se Byggdetaljer 
521.203.
Horisontalt panel med avstand mellom panelbordene, 
såkalte sprekkpanel, er en god løsning.
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