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Så snart pelene er installert kan den enkle prosessen med LTP 
starte, med 2 eller 3 lag med Tensar geonett i det granuære 
steinlaget. Det legges først ut en pute med fyllmasser under 
første lag geonett. Bruk av geonett er den eneste forskjellen 

i forhold til vanlig oppfylling og komprimering. Overlapping  
eller sammenbinding av nettene sørger for nødvendig, 
sammenhengende funksjon.

Bygging av TensarTech plateau lastfordelingsplattform med 
forbedret bueeffekt

Et lag med Tensar geonett legges ut. Dimensjonert lagtykkelse legges ut og komprimeres.

lastfordelingsplattformer over pelerSmå pelehoder støpes før bygging av TensarTech Plateau lastfordelingsplattform.

Bomstasjonen for Second Severn Crossing er bygget på 
betongpeler av typen vibrobetong søyler (VCCs) over 
kompressible (setningsømfintlige) masser. Vekten av 
fyllingen og veikonstruksjonen blir overført til VCCs gjennom 
bruk av Tensar geonett i LTP. Grafen under viser summarisk 
funksjonen målt i denne LTP. Setninger over VCCs og 
mellomliggende områder er omtrent like, mens 

spenningslinjer i øverste sjiktet mellom pelene er tilnærmet 
null. Resultatene viser hvor god sammenheng det er mellom 
forutsetningene i dimensjoneringen og det man oppnår 
i praksis. LTP fungerer som en stiv flåte som overfører laster 
fra veikonstruksjonen og fyllingen direkte til VCCs ved  
å utnytte den utmerkede lastfordelingsegenskapen et 
ubundet materiale får ved bruk av Tensar LTP geonett.

prosjekteksempel - Second Severn crossing, uK

Effekt av Second Severn Crossing TensarTech Plateau lastfordelingsplattform.
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Detaljer av TensarTech Plateau lastfordelingsplattform LTP på Second Severn Crossing.

Tensar geonett med 
150mm vertikal 

avstand

Dmaks 75mm 
masser i 600mm 

lTp-tykkelse

Knust fjell

500mm 
diameter peler 

/ Vccs

2,2 til 2,7m avstand ved triangulær plassering i planet

Kontakt Tensar eller din lokale forhandler for å få tilsendt mer 
skriftlig materiale om Tensar sine produkter og anvendelsesområder.

Tilgjengelig på forespørsel er produktspesifikasjoner, 
installasjonsveiledninger og dataark.

Den komplette samlingen av Tensar sine brosjyrer består av:

•  Tensar Geosynteter til Bygg- og anleggsektoren  
En veiledning til produkter, bruksområder og tjenester

•   stabiliseringsmetoder  
Mekanisk stabilisering av ubundne masser i veier og 
trafikkområder

•   spectra® system for Optimalisering av Overbygning  
Forbedring av overbygningens funksjon ved bruk av Tensar MSL

•  asfaltdekker  
Armering av asfalt i veier og trafikkarealer

•  TensarTech® konstruksjonssystemer  
Brolandkar – Armerte murer – Bratte skråninger

•  Jernbane  
Mekanisk stabilisering av jernbaneballast og forsterkningslag

•  TensarTech® Plateau™ 
Lastfordelingsplattformer over peler

•  Grunnforsterkning 
Basetex geotekstil med høy styrke 

•  TensarTech® stratum® 
Fundamentering med geocellesystem

•  Tensar Teknologi 
Til bruk i vindkraft industrien
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Figur 1: TensarTech Plateau Lastfordelingsplatform- Forbedret Hvelveffekt
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LasTFOrDeLInGsPLaTTFOrM - FOrBeDreT 
BUeeFFeKT

Bruk av Tensar geonett i lag med ubundne materialer  
viser at lastfordelingsvinkelen øker betraktelig i forhold 
til materialer uten geonett. Forkilingseffekten og 
stabiliseringseffekten av Tensar geonett gjør at maksimal 
skjærstyrke i steinmaterialene mobiliseres, og lastfordelingen 
økes.

TensarTech Plateau LTP gir en hvelveffekt ved at vekten av 
fyllingen blir fordelt direkte til pelehodene gjennom et lag 
forsterket og stabilisert med Tensar geonett. Dette laget 
fungerer som en serie omvendte pidestaller over hodet på 
pelene og etablerer et sammenhengende forsterkningslag. 
Geonettet i laget med knuste materialer gir bidrag til laget 
under “pidestallene” og begrenser bruken av velgraderte 
materialer, pga forkilingseffekten og økt skjærmotstand,  
se figur 1.

Fyllmaterialet under den teoretiske buen, eller hvelvet, 
må bli permanent støttet av geonettene, mens buen eller 

hvelvet selv må belastes, enten med ekstra fyllmasse eller 
en betongsåle, slik at buen/hvelvet låses permanent under 
belastningen ovenfra.

LasTFOrDeLInGsPLaTTFOrM - OPPsPenT DUK

Når det ikke er egnede forhold for lastfordelingsplattform 
av granulære lag med geonett (forrige avsnitt), så kan 
alternativet med oppspent duk benyttes, ved hjelp av Tensar 
Basetex høystyrkeduk.

En oppspent duk er dimensjonert på en slik måte at fyllingen 
får bidrag direkte fra geotekstilet oppspent mellom 
pelene. Disse kreftene blir overført pelene gjennom strekk 
i geotekstilet. Nedbøyning i form av buer i fyllmassene gir 
redusert vertikalspenning på geotekstilet i forhold til full 
fyllingshøyde. Det stilles ikke spesielle krav til fyllmassene, 
se figur 2.

Ofte må det bygges fyllinger i områder hvor det er kritisk  
at setningene holdes på et minimum. Spesielt gjelder dette  
hvor kravet til setninger under nærliggende konstruksjoner 
må være marginale. Derfor er det helt nødvendig med  
en dimensjonering som danner et fast fundament uten 
setninger. Den prosjekterende må derfor dimensjonere  
et fundament som gir et fast underlag uten påfølgende 
setninger og konsolidering i underliggende lag.

Ved bruk av LTP (Load Transfer Platform), eller 
lastfordelingsplattform under fyllinger, unngår man 
forsinkelser i påvente av konsolidering i setningsømfintlige 
masser. Tensar LTP fordeler fyllingslastene effektivt til 
pelene som overfører lastene videre til fastere lag eller fjell. 
Dette reduserer behovet for kostbare støpte såler og/eller 
bjelker. Vanligvis er den mest økonomiske løsningen  
å benytte LTP med gode steinmaterialer stabilisert i flere lag 
med Tensar geonett. Et annet alternativ er å dimensjonere 
med Tensar Basetex i LTP for utnyttelse av dårligere masser. 

TensarTech Plateau LTP har med suksess vært benyttet under 
støpte betongsåler for å slippe å dimensjonere disse som 
frittbærende over pelene, og følgelig redusere tykkelsen på 
disse.

Når krav til setninger fordrer dyp fundamentering, som  
feks peler, for fyllinger og forsterkningslag, gjør TensarTech 
Plateau LTP at:

 • Man unngår forsinkelser i påvente av at konsolideringen  
  skal bli ferdig

 • Man unngår bruk av tykke, frittbærende betongsåler og  
  bjelker

 • Man reduserer nedbøyning og deformasjoner mellom   
  peler

 • Man har en løsning som er rask og økonomisk å installere

 • Man anvender en utprøvd og pålitelig løsning

Snitt av fylling oppå en 
lastfordelingplattform (LTP).

Installasjon av pelehoder. Utlegging av geonett. Utlegging av fylling.

permanent støtte fra 
de granulære massene 
mellom pelene

Tensar geonett samvirker 
med de granulære 
fyllmassene og muliggjør 
bue/hvelvvirkning

Granulære fyllmasser

Figur 2: Alternativ Lastfordelingsplattform med Oppspent Tensar Basetex Duk

Fylling
Reduksjon i 
vertikalspenninger 
som opptas av duken 
pga nedbøyning 
(buer nedover)

Tensar Basetex 
armeringsduk

Oppspent duk med 
lastoverføring til peler

eksempler på lastfordelingsplattformer
TensarTech PLaTeaU LasTFOrDeLInGsPLaTTFOrM MeD FOrBeDreT HVeLVeFFeKT

Understøtte for veifylling på bløt grunn hvor setningene må holdes på et 
minimum.

Bygging av motorvei parallelt med eksisterende jernbane.

Ny motorvei

peler

eksisterende 
jernbane

Tensar 
geonett

Understøtte for veifylling på bløt grunn hvor det ikke er tid til å vente på 
setningene, eller hvor disse ikke kan bestemmes med tilstrekkelig sikkerhet.

Motorvei med bomstasjon bygget på TensarTech Plateau LTP - valgt 
alternativ for å unngå forbelastning med uforutsigbart setningsforløp.

høy veifylling

Velgradert 
materiale

arbeidsplattform

leire+B65 og torv

To lag Tensar geonett

Varierende

lastfordelingsplattform

Opprinnelig 
terrengnivå

Understøtte for støpt golv på grunn. Bygging av kjøpesenter med TensarTech Plateau LTP som er en utprøvd og 
pålitelig løsning.

Redusert spenn armert 
betongsåle

Betongpeler av 
typen Vcc (vibrated 

cement column)

Tre lag  
Tensar  

geonett

LasTFOrDeLInGsPLaTTFOrM MeD OPPsPenT DUK

Basetex høystyrke geotekstil gir nødvendige spennings/
tøyningsegenskaper for fundamentsløsninger basert på 
oppspent duk mellom peler. Denne løsningen benyttes når 

man har ellers uegnede fyllmasser (mer uegnede enn  
i løsningen med Tensar geonett).

Forsterket veifylling over peler med bruk av Tensar Basetex. Tensar Basetex oppspent duk under høyhastighets jernbanefylling.

Service fra Tensar International

Betongpeler

Erfarne ingeniører i Tensar er tilgjengelige for å gi 
oppdragsgivere, konsulenter og entreprenører løsningsforslag 
og veiledninger i bygging. Dimensjoneringer utføres med 
sofistikerte, egenutviklede programmer. Tensar tilbyr 
tjenester i flere nivåer fra enkle vederlagsfrie løsningsforslag 
til komplett dimensjonering og veiledning på byggeplass. 
Tensar tar ikke ansvar for anvendelse av forslag med andre 
produkter.

Fylling

Tensar® Teknologien – løsninger utprøvd i praksis 

og kunnskap om hvordan de bygges.

Basert på de karakteristiske egenskapene til Tensar 
geonett er Tensarteknologien viden utbredt til mekanisk 
stabilisering og jordarmering hvor grunnforholdene  
er vanskelige og krevende. Den bidrar til betydelige 
besparelser både når det gjelder kostnader og tidsforbruk. 
Vi kan ofte med bruk av Tensarteknologien bidra til 
å gjøre ditt prosjekt mer lønnsomt.
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TensarTech Plateau LTP har med suksess vært benyttet under 
støpte betongsåler for å slippe å dimensjonere disse som 
frittbærende over pelene, og følgelig redusere tykkelsen på 
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Når krav til setninger fordrer dyp fundamentering, som  
feks peler, for fyllinger og forsterkningslag, gjør TensarTech 
Plateau LTP at:

 • Man unngår forsinkelser i påvente av at konsolideringen  
  skal bli ferdig

 • Man unngår bruk av tykke, frittbærende betongsåler og  
  bjelker

 • Man reduserer nedbøyning og deformasjoner mellom   
  peler

 • Man har en løsning som er rask og økonomisk å installere

 • Man anvender en utprøvd og pålitelig løsning

Snitt av fylling oppå en 
lastfordelingplattform (LTP).

Installasjon av pelehoder. Utlegging av geonett. Utlegging av fylling.

permanent støtte fra 
de granulære massene 
mellom pelene

Tensar geonett samvirker 
med de granulære 
fyllmassene og muliggjør 
bue/hvelvvirkning

Granulære fyllmasser

Figur 2: Alternativ Lastfordelingsplattform med Oppspent Tensar Basetex Duk

Fylling
Reduksjon i 
vertikalspenninger 
som opptas av duken 
pga nedbøyning 
(buer nedover)

Tensar Basetex 
armeringsduk

Oppspent duk med 
lastoverføring til peler

eksempler på lastfordelingsplattformer
TensarTech PLaTeaU LasTFOrDeLInGsPLaTTFOrM MeD FOrBeDreT HVeLVeFFeKT

Understøtte for veifylling på bløt grunn hvor setningene må holdes på et 
minimum.

Bygging av motorvei parallelt med eksisterende jernbane.

Ny motorvei

peler

eksisterende 
jernbane

Tensar 
geonett

Understøtte for veifylling på bløt grunn hvor det ikke er tid til å vente på 
setningene, eller hvor disse ikke kan bestemmes med tilstrekkelig sikkerhet.

Motorvei med bomstasjon bygget på TensarTech Plateau LTP - valgt 
alternativ for å unngå forbelastning med uforutsigbart setningsforløp.

høy veifylling

Velgradert 
materiale

arbeidsplattform

leire+B65 og torv

To lag Tensar geonett

Varierende

lastfordelingsplattform

Opprinnelig 
terrengnivå

Understøtte for støpt golv på grunn. Bygging av kjøpesenter med TensarTech Plateau LTP som er en utprøvd og 
pålitelig løsning.

Redusert spenn armert 
betongsåle

Betongpeler av 
typen Vcc (vibrated 

cement column)

Tre lag  
Tensar  

geonett

LasTFOrDeLInGsPLaTTFOrM MeD OPPsPenT DUK

Basetex høystyrke geotekstil gir nødvendige spennings/
tøyningsegenskaper for fundamentsløsninger basert på 
oppspent duk mellom peler. Denne løsningen benyttes når 

man har ellers uegnede fyllmasser (mer uegnede enn  
i løsningen med Tensar geonett).

Forsterket veifylling over peler med bruk av Tensar Basetex. Tensar Basetex oppspent duk under høyhastighets jernbanefylling.

Service fra Tensar International

Betongpeler

Erfarne ingeniører i Tensar er tilgjengelige for å gi 
oppdragsgivere, konsulenter og entreprenører løsningsforslag 
og veiledninger i bygging. Dimensjoneringer utføres med 
sofistikerte, egenutviklede programmer. Tensar tilbyr 
tjenester i flere nivåer fra enkle vederlagsfrie løsningsforslag 
til komplett dimensjonering og veiledning på byggeplass. 
Tensar tar ikke ansvar for anvendelse av forslag med andre 
produkter.

Fylling

Tensar® Teknologien – løsninger utprøvd i praksis 

og kunnskap om hvordan de bygges.

Basert på de karakteristiske egenskapene til Tensar 
geonett er Tensarteknologien viden utbredt til mekanisk 
stabilisering og jordarmering hvor grunnforholdene  
er vanskelige og krevende. Den bidrar til betydelige 
besparelser både når det gjelder kostnader og tidsforbruk. 
Vi kan ofte med bruk av Tensarteknologien bidra til 
å gjøre ditt prosjekt mer lønnsomt.
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Så snart pelene er installert kan den enkle prosessen med LTP 
starte, med 2 eller 3 lag med Tensar geonett i det granuære 
steinlaget. Det legges først ut en pute med fyllmasser under 
første lag geonett. Bruk av geonett er den eneste forskjellen 

i forhold til vanlig oppfylling og komprimering. Overlapping  
eller sammenbinding av nettene sørger for nødvendig, 
sammenhengende funksjon.

Bygging av TensarTech plateau lastfordelingsplattform med 
forbedret bueeffekt

Et lag med Tensar geonett legges ut. Dimensjonert lagtykkelse legges ut og komprimeres.

lastfordelingsplattformer over pelerSmå pelehoder støpes før bygging av TensarTech Plateau lastfordelingsplattform.

Bomstasjonen for Second Severn Crossing er bygget på 
betongpeler av typen vibrobetong søyler (VCCs) over 
kompressible (setningsømfintlige) masser. Vekten av 
fyllingen og veikonstruksjonen blir overført til VCCs gjennom 
bruk av Tensar geonett i LTP. Grafen under viser summarisk 
funksjonen målt i denne LTP. Setninger over VCCs og 
mellomliggende områder er omtrent like, mens 

spenningslinjer i øverste sjiktet mellom pelene er tilnærmet 
null. Resultatene viser hvor god sammenheng det er mellom 
forutsetningene i dimensjoneringen og det man oppnår 
i praksis. LTP fungerer som en stiv flåte som overfører laster 
fra veikonstruksjonen og fyllingen direkte til VCCs ved  
å utnytte den utmerkede lastfordelingsegenskapen et 
ubundet materiale får ved bruk av Tensar LTP geonett.

prosjekteksempel - Second Severn crossing, uK

Effekt av Second Severn Crossing TensarTech Plateau lastfordelingsplattform.
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Detaljer av TensarTech Plateau lastfordelingsplattform LTP på Second Severn Crossing.

Tensar geonett med 
150mm vertikal 

avstand

Dmaks 75mm 
masser i 600mm 

lTp-tykkelse

Knust fjell

500mm 
diameter peler 

/ Vccs

2,2 til 2,7m avstand ved triangulær plassering i planet

Kontakt Tensar eller din lokale forhandler for å få tilsendt mer 
skriftlig materiale om Tensar sine produkter og anvendelsesområder.

Tilgjengelig på forespørsel er produktspesifikasjoner, 
installasjonsveiledninger og dataark.

Den komplette samlingen av Tensar sine brosjyrer består av:

•  Tensar Geosynteter til Bygg- og anleggsektoren  
En veiledning til produkter, bruksområder og tjenester

•   stabiliseringsmetoder  
Mekanisk stabilisering av ubundne masser i veier og 
trafikkområder

•   spectra® system for Optimalisering av Overbygning  
Forbedring av overbygningens funksjon ved bruk av Tensar MSL

•  asfaltdekker  
Armering av asfalt i veier og trafikkarealer

•  TensarTech® konstruksjonssystemer  
Brolandkar – Armerte murer – Bratte skråninger

•  Jernbane  
Mekanisk stabilisering av jernbaneballast og forsterkningslag

•  TensarTech® Plateau™ 
Lastfordelingsplattformer over peler

•  Grunnforsterkning 
Basetex geotekstil med høy styrke 

•  TensarTech® stratum® 
Fundamentering med geocellesystem

•  Tensar Teknologi 
Til bruk i vindkraft industrien
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