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1 INNLEDNING
Nytt dobbeltspor på Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Satsingen skal gi de
reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og
Ringeriksbanen. Det er også et mål om at satsingen skal bidra til en ønsket by- og sentrumsutvikling
ved at stasjonene plasseres så sentralt som mulig. Dette muliggjør fortetting rundt stasjonene og at
flere kan benytte kollektivtransport til sine daglige reiser.
Bane Nor har igangsatt arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning på stekningen
Rolvsøy – Klavestad i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Fra øst for Sarpsborg stasjon til Hafslund
er det felles plan for vei og bane i samarbeid med Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og i
nært samarbeid med Statens vegvesen.
Denne rapporten er fagnotat for geoteknikk, og inngår som en del av teknisk hovedplan. Rapporten
dekker geoteknikk for dobbeltsporet jernbane på strekningen Rolvsøy-Klavestad og ny trase for
fv.118. Det er utarbeidet eget fagnotat for delstrekning Seut-Rolvsøy [1].
Hensikten med geoteknisk fagnotat er å:
• Beskrive de geotekniske vurderingene som ligger til grunn for de ulike alternativene.
• Sikre at de valgte alternativene er geoteknisk gjennomførbare.
• Trekke frem og belyse spesielt viktige geotekniske tema/problemstillinger, herunder også
synliggjøre hvorvidt enkelte strekninger eller områder er vesentlig mer kompliserte eller usikre
enn andre.
Gjennomførbarhet er delt i teknisk gjennomførbarhet og planmessig gjennomførbarhet. Den
geotekniske fagrapporten beskriver bare forhold relatert til teknisk gjennomførbarhet dvs. følgende
forhold:
• Dårlige grunnforhold. Kan medføre lang byggeperiode og/eller togstans på dagens spor i
lengre perioder.
• Nærhet til dagens bane i drift inklusive bru over Visterflo. Kan gi kostnadsøkning, forlenget
byggeperiode, planlagte og ikke-planlagte forstyrrelser for togdriften.
• Mulighet for å opprettholde drift på eksisterende bane i byggeperioden.
• Stor teknisk risiko (utfordrende geotekniske forhold).
Rapporten er utarbeidet av 2G, disiplin geoteknikk, med Emil Drevvatne Olsen som forfatter og Tor
Georg Jensen som sidemannskontrollør. 2G er et "Joint Venture" mellom COWI og Multiconsult, med
LPO-arkitekter og NIKU som underkonsulenter.
Det henvises til rapport Teknisk hovedplan [2] for generell informasjon og for informasjon vedrørende
andre fag.

1.1

Områdebeskrivelse

Strekningen Rolvsøy–Klavestad starter i Fredrikstad ved Rolvsøy godsterminal og avsluttes sørøst for
Sarpsborg, ved Klavestad. Kommunegrensen mellom Fredrikstad og Sarpsborg går i Glomma,
nærmere bestemt i Visterflo, et sideløp til Glomma. Fredrikstad kommune har ca 81 000 innbyggere
(2. kvartal 2018) og Sarpsborg kommune har ca 55 000 innbyggere (1. januar 2018). Sarpsborg er
Norges tredje eldste by.
Store deler av planområdet for Rolvsøy–Klavestad omfatter bebygd areal som varierer mellom
næringsområder, boligområder og sentrumsområder. I NIJOS’ nasjonale referansesystem for
landskap ligger strekningen innenfor region 3 – Leirjordsbygdene på Østlandet. Dette er landets mest
oppdyrkede region, og jordbruksbygdene har alltid tilhørt de fremste i landet. Berggrunnen er de fleste
steder dekket av marine avsetninger av sand og leire.
Figur 1-1 viser banealternativene på strekningen Rovsøy-Klavestad. I de etterfølgende avsnitt følger
en beskrivelse av delområdene Rolvsøy-Yven, Yven-Borg bryggerier og Borg bryggerier-Klavestad.
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Figur 1-1: Banealternativer på strekningen Rolvsøy–Klavestad, vist med lave alternativer for
delstrekning Yven–Borg bryggerier

1.2

Rolvsøy–Yven

Landskapet heller mot Glomma og er preget av forholdsvis små, åpne og tilnærmet flate områder med
jordbrukslandskap og tett men blandet bebyggelse. Den tette bebyggelsen består av næring og
boliger. Jernbanelinje og fv. 109 ligger parallelt med Glomma og terrengformene fra
strekningsgrensen til Rolvsøysund. Rolvsøy kirke, som ligger mellom fv. 109 og eksisterende
jernbanelinje, er et viktig landemerke. Av nærmiljøinteresser er boligområdet rundt kirken verdt å
merke seg.
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Glomma og Rolvsøysundet har flere landskapsestetiske kvaliteter, et elvelandskap med store åpne
vannspeil og frodige åser som deles opp av fruktbart jordbrukslandskap. Fra bruene som krysser
Rolvsøysund fra Rolvsøy til Greåker, er det utsyn utover vannspeilet og omkransende landskap.
Fv. 109 og jernbanen krysser Rolvsøysund på hver sin bru. En gammel veibru mellom disse benyttes i
dag som gangbru. Terrenget heller kun stedvis bratt ned mot Glomma.

Figur 1-2: Rolvsøysund, like etter delstrekningsstart ved Rolvsøy (foto: Bane NOR 2015)
På østsiden av Rolvsøysund, på Greåker, stiger terrenget i forhold til Rolvsøysiden. Her ligger
Greåker fort som et markant landskapselement. Bebyggelsen er forholdsvis tett i området, bortsett fra
ved Alvim der jordbrukslandskapet åpner seg opp, og består av boligområder og spredt
næringsbebyggelse. Ved Hannestad og Yven finnes det også skogsområder. Sammen med
Langemyr, er skogsområdene attraktive for nærfriluftslivet.
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Yven–Borg bryggerier

Landskapet mellom Visterflo og E6 består av flere høydedrag/åser adskilt av nord-sørgående dalsøkk
hvor Yven er ett av åsdragene. Fv. 109 og jernbanen går på tvers av disse landskapsformene,
parallelt med Glomma. Nær E6 ved Alvim utgjør kulturlandskapet et stort åpent landskapsrom av
dyrka mark, en fin kontrast i dette tettbebygde området. Kulturlandskapet ved Alvimdalen, som sees i
sammenheng med Tunejordet, er av vesentlig regional betydning. Dette er et viktig kulturlandskap
langs motorveien.

Figur 1-4: Alvimjordet vest for E6 (foto: Blom URBEX 2017)
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Østsiden av E6 står i kontrast til kulturlandskapet på vestsiden med tett bebyggelse. Vestfra fram til E6
ligger jernbanen nærmest Glomma, og fv. 109 lenger nord. Rett før E6 krysser fv. 109 og jernbanen
hverandre. Fv. 109 fortsetter mot Sarpsborg sentrum i Torsbekkdalen og jernbanen ligger parallelt
med fylkesveien, men på nordsiden.

Figur 1-5: Sarpsborg nord (foto: Bane NOR 2015)
Torsbekkdalen med fv. 109 er et gammelt bekkedrag som kan defineres som et landskapsrom.
Området preges av tett bebyggelse med boliger og næring, et typisk sentrumsområde der
boligbebyggelsen er godt strukturert og næringseiendommer med store bygningsvolumer. Sarpsborg
sentrum ligger på et høydedrag med godt utsyn til omlandet. Sarpsborg kirke er et tydelig og viktig
landemerke i området.
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Borg bryggerier–Klavestad

Figur 1-6: Utredningskorridorene mellom Borg bryggerier og Klavestad. Fra fastsatt justert
planprogram
Ved Borg bryggerier i Sarpsborg sentrum svinger jernbanelinja i sørlig retning før stasjonen. Ved
Glengshølen åpnes landskapet opp til et stort, åpent friområde ved et mektig vannspeil mellom
boligområdene Kurland på et høydedrag og Opsund på et lavere terreng. Glengshølenområdet står i
skarp kontrast til det høyereliggende sentrumsområdet på den andre siden av jernbanelinja/Sarpsborg
stasjon. Sarpsborg sentrum består av kvartalstruktur som avsluttes ved jernbanelinja og Borregaard.
Borregaard er et forholdsvis stort industrilandskap rett ved Sarpsfossen. I dette området finnes mange
viktige kulturmiljøer, bl.a. Sarpsborg middelalderby og Olavsvollen. Tarris og Glomma har svært gode
landskapsestetiske kvaliteter i et stort, åpent landskapsrom som avgrenses av Hafslundsøy i nordøst.
Borregaard disponerer også et området mellom Glengshølen og Glomma. Arealet benyttes til lagring
av tømmer og annet.
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Figur 1-7: Stasjonsområdet i Sarpsborg og Sarpsborg sentrum (foto: Bane NOR 2015)
Øst for Sarpsfossen skifter landskapet karakter. Terrenget har svært varierende landskapsformer,
småkupert og industrilandskap langs Glomma og østfoldraet som går som et høydedrag fra Hafslund
Hovedgård over Borgenhaugen og videre til Klavestadhaugene og Sandbakken. Områdene rundt
Hafslund hovedgård er åpent kulturlandskap. Hafslund Hovedgård med tilhørende kulturlandskap har
landskapsestetiske verdier av nasjonal interesse, i tillegg til å være et av Norges viktigste
herregårdsanlegg. Hovedgården med bebyggelse fra 16- og 1700-tallet er fredet. Borgenhaugen og
Hafslund er tett bebygde boligområder, omkranset av åpent kulturlandskap helt til Klavestad. Nord for
Hafslund, boligområdet, finnes skogsområder og arealer med dyrka mark helt opp til Glomma i nord.
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Figur 1-8: Området ved Sarpsfossen (foto: Bane NOR 2015)

2 ALTERNATIVER FOR VEG OG BANE
2.1

Overordnet beskrivelse

Strekningen med dobbeltspor Rolvsøy–Klavestad er delt inn i tre delstrekninger med skille i Yven og
Borg bryggerier. Tabell 2-1 og figur 2-1 gir oversikt over delområder og alternativer.
Tabell 2-1: Delstrekninger og alternativer
Rolvsøy–Yven
Yven–Borg bryggerier
Alternativ 1a
Alternativ 1a
Alternativ 5cH
Alternativ 5cL
Alternativ 4bH
Alternativ 4b
Alternativ 4bL

Borg bryggerier–Klavestad
Alternativ Midt-7
Alternativ Midt-10
Alternativ NFO-9
Alternativ NFO-10

På delstrekningen Rolvsøy–Yven er det to alternativer, 1a og 4b. Videre fra Yven til Borg bryggerier er
det fem alternativer, disse er en forlengelse av alternativene fra Rolvsøy. Alternativ 5c og 4b er
utarbeidet i to varianter: Høy (H) og lav (L). Horisontalgeometrien er lik, men alternativene ligger i ulik
vertikalgeometri og er derfor selvstendige alternativer.
Alternativ 1a i Rolvsøy–Yven kan kombineres med alternativene 1a eller 5cH eller 5cL i Yven–Borg
bryggerier. Betegnelsen 5cH og 5cL for Rolvsøy–Borg bryggerier betyr da alternativ 1a i Rolvsøy–
Yven sammen med alternativ 5cH eller 5cL i Yven–Borg bryggerier. Alternativ 4b i Rolvsøy–Yven kan
kombineres med alternativene 4bH eller 4bL i Yven–Borg bryggerier. Alle alternativer i Rolvsøy-Borg
Bryggerier kan kombineres med alle kombinasjoner i Borg bryggerier–Klavestad.
For delstrekning Borg bryggerier–Klavestad er det utviklet fire alternativer: Midt-7, Midt-10, NFO-9 og
NFO-10. Alle alternativene inkluderer felles plan for veg og jernbane ved Sarpsfossen. Figur 2-4 viser
jernbanealternativene på delstrekningen og figur 2-5 viser de fire alternativene i området med felles
plan for veg og jernbane. Delstrekningen inkluderer ny Sarpsborg stasjon. Løsningene for ny stasjon
er identisk for de to Midt-alternativene og også identisk for de to NFO-alternativene.
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2.1.1 Rolvsøy–Yven
Det er to alternativer for banetrasé på delstrekningen Rolvsøy–Yven, 1a og 4b, se figur 2-2.
Banealternativ 1a krysser Rolvsøysund på ei høy bru rett sør for eksisterende jernbanebru. På
Greåker krysser jernbane over eksisterende jernbane og fv. 109 før den går inn i en tunnel og
kommer ut i Greåkerdalen. Her går jernbanen i daglinje før den går inn i tunnel i åsen under Yven.
Banealternativ 4b dreier mot nord og går i betongtunnel under fv. 109, krysser Rolvsøysund på bru,
og fortsetter inn i tunnel til Greåkerdalen. Her går jernbanen i daglinje før den går inn i tunnel i åsen
under Yven.

Figur 2-2: Traséalternativer på delstrekning Rolvsøy–Yven, vist med lave alternativer videre
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2.1.2 Yven–Borg bryggerier
Det er fem alternativer for banetrasé på strekningen Yven–Borg bryggerier: 1a, 4bH, 4bL, 5cH, 5cL, se
figur 2-3. Alternativ 4b og 5c har begge en høy (H) og lav (L) variant.
Banealternativ 1a, 4bH og 5cH kommer ut av tunnelen i åskanten øst for Yven, går i dagsone fram til
E6, og krysser E6 på bru. Banealternativ 1a går ned i betongtunnel gjennom boligbebyggelsen, og
over i dagsone ved eksisterende bane fra Sarpsborg stadion og fram til Borg bryggerier.
Banealternativ 4bH og 5cH krysser næringsområdet ved Tunejordet på bru og fylling. Banen senkes
gradvis ned i terrenget, og går ned i betongtunnel ved Lande skole, deretter videre i dagsone forbi
Borg bryggerier.
Banealternativ 4bL og 5cL ligger i fjelltunnel eller betongtunnel helt fra Yven til vest for Borg
bryggerier.

Figur 2-3: Traséalternativer på delstrekning Yven–Borg bryggerier, vist med lave alternativer
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2.1.3 Borg bryggerier–Klavestad
For delstrekning Borg bryggerier–Klavestad er det utviklet fire alternativer: Midt-7, Midt-10, NFO-9 og
NFO-10. Alle alternativene inkluderer felles plan for veg og jernbane ved Sarpsfossen. Figur 2-4 viser
jernbanealternativene på delstrekningen og Figur 2-5 viser de fire alternativene i området med felles
plan for veg og jernbane.
Jernbaneløsningene er betegnet Midt og NFO (Nord For Olavsvollen). Vegløsningene består av ny
trase for fv.118 og er betegnet 7, 9 og 10. Geometri for både veg og jernbane er tilpasset i de
respektive kombinasjonene, og hver kombinasjon av veg og jernbane må derfor vurderes separat. Det
er også utredet to alternative løsninger for rv.111 ved Hafslund for hver av kombinasjonene av veg og
jernbane, enten tilrettelegging for kollektivtrafikk med rv.111 i dagens trasé eller omlegging av rv.111 i
ny trasé.
Delstrekningen inkluderer ny Sarpsborg stasjon. Løsningene for ny stasjon er identisk for de to Midtalternativene og også identisk for de to NFO-alternativene. Øst for Sarpsborg stasjon i retning Halden
passerer jernbanen i alternativ Midt-7 og Midt-10 Olavsvollen i samme trasé som dagens spor, på
sørsiden av de best bevarte delene av Olavsvollen. Videre fortsetter jernbanen gjennom Tarris, og på
bru over Sarpsfossen. Trasé for jernbanealternativ NFO ligger nord for Olavsvollen og passerer
Sarpsfossen på ei lang bru som går like nord for Tarris.
Øst for Glomma dreier jernbanen i alle alternativ sørover og legges i dagens jernbanetrasé ved
Hafslund skole. På østsiden av Sarpsfossen er det lagt inn nye avgreninger til Østre linje, én for tog
fra Sarpsborg og én for tog fra Halden. Sør for Hafslund skole følger ny jernbane eksisterende trasé
og kobles til eksisterende enkeltspor ved km 112,341.

Figur 2-4: Traséalternativer på delstrekning Borg bryggerier–Klavestad
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Figur 2-5: Alle alternativer Borg bryggerier–Klavestad i området med felles plan veg og
jernbane. Figuren viser løsning med rv.111 i dagens trasé.

3 RAMMER OG FØRINGER
3.1

Førende dokumenter

3.1.1 Konseptdokumentet
Konseptdokumentet for IC-strekningene [3] er et strategisk dokument i planleggingen av ny
infrastruktur i IC-området. Dokumentet ivaretar samspillet mellom togtilbud, infrastruktur og
funksjonalitet med hensyn til togfremføring, drift og vedlikehold og danner et helhetlig konsept for
InterCity-strekningene. IC-prosjektet legger stor vekt på standardisering i planleggingen.
3.1.2 Teknisk Designbasis
Teknisk designbasis [4] for InterCity er et retningsgivende dokument som skal gi føringer for
foretrukne teknologiske valg for systemene som danner jernbanen. I teknisk designbasis er jernbanen
delt inn i fem systemer etter funksjon:
•
•
•
•
•

Linjen
Konstruksjoner
Stoppesteder
Elkraft
Teknisk trafikkstyring og IKT-infrastruktur

I tillegg er det egne kapitler som omhandler miljø og arkitektur. Teknisk designbasis skal være en
felles plattform som sikrer at IC-prosjektene tar sine beslutninger på samme grunnlag og med lik
vekting av relevante parametere før endelig løsning velges. Teknisk designbasis skal forenkle
beslutningsprosessen i tilfeller der Teknisk regelverk [5] enten beskriver flere alternativer for tekniske
løsninger eller ikke er dekkende.
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3.1.3 Teknisk regelverk (TRV) [5]
Teknisk regelverk gir føringer for hvordan jernbanesystemet skal dimensjoneres og utformes. Sentralt
for geoteknikk er blant annet dimensjonerende lastvirkning fra jernbane, sammen med krav til last- og
materialfaktorer ved stabilitetsberegninger.

3.1.4 Statens vegvesen håndbøker
For veg gjelder Statens vegvesen sine håndbøker. Sentrale håndbøker er gjeldende revisjoner av
N200 Vegbygging, V220 «Geoteknikk i vegbygging», V221 «Grunnforsterkning, fyllinger og
skråninger» og N400 «Bruprosjektering» [6].
3.1.5 Eurokode 7
Teknisk designbasis angir at Eurokode 7 [7] skal legges til grunn for all geoteknisk prosjektering.

3.2

Prosjekteringsforutsetninger / Sentrale dimensjoneringskriterier

Det vil, for endelige vurderinger og beregninger utarbeides en rapport som definerer et komplett sett
med geotekniske prosjekteringsforutsetninger. Denne kommer i neste planfase. For vurderinger ved
teknisk hovedplan er Teknisk regelverk og Teknisk designbasis benyttet som grunnlag for
vurderingene sammen med Eurokode 7.
I forbindelse med delstrekning Seut-Rolvsøy er prosjekteringsforutsetninger også diskutert med Bane
NOR i en felles møteserie med deltagere fra BN, SVV og 2G. Det ble gjennomført en møteserie på til
sammen fem møter mellom BN Teknologi/IC og 2G i perioden oktober 2017 til januar 2018. Statens
vegvesen deltok i to av fem møter. Prosessen har vært initiert og styrt av parsell Haug–Seut, men det
har vært innforstått at prosjekteringsforutsetningene skulle gjøres gjeldende for hele strekningen
Haug–Halden. Emner som er diskutert, og avklaringer som er gjort, fremgår av oppsummerende
referat fra møteserien [8].
I det etterfølgende er det mest sentrale vedrørende prosjekteringsforutsetninger trukket frem.

3.2.1 Konsekvens- og Pålitelighetsklasse, Geoteknisk kategori og Kontrollklasse
Teknisk designbasis angir at konsekvensen av en skade i midlertidig fase (før ferdigstillelse), som ikke
går ut over eksisterende bane i drift, vurderes som alvorlig og defineres til konsekvensklasse 2
dersom ikke omkringliggende berørt infrastruktur eller bygninger tilsier høyere konsekvensklasse. Og
videre, at konsekvensen av en skade i permanenttilstanden, vurderes som stor/svært alvorlig og
defineres til konsekvensklasse 3.
For pålitelighetsklasse angis at veg- og jernbanebruer defineres i pålitelighetsklasse 3. Det gjør også
svært høye fyllinger eller fyllinger i sjø. For øvrig må grunnforhold og prosjektets kompleksitet avgjøre
om strekningen skal defineres som pålitelighetsklasse 2 eller 3.
Om geoteknisk kategori sier teknisk designbasis at konstruksjoner som berøres av kvikkleire skal
settes til geoteknisk kategori 3. Dette er også avklart/spesifisert i møteserien nevnt innledningsvis [8]
ved følgende formulering: Ved sprøbrudd definert etter NVE veilederen [9], så er man alltid i CC3 /
geoteknisk kategori 3. For øvrige materialer skal dette vurderes separat.
Kartlegging i forbindelse med områdestabilitetsvurderinger [10] har vist at det generelt er vanskelig å
utelukke sprøbruddsmateriale annet enn der hvor det er påvist berg i dagen. For teknisk hovedplan er
det derfor lagt til grunn at man har CC3 og geoteknisk kategori 3.
CC3 og GK3 vil gi kontrollkalsse U (utvidet).
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Nærmere vurderinger, brutt ned på mindre områder må gjøres i neste planfase, og vil oppsummeres i
rapport om prosjekteringsforutsetninger.
3.2.2 Stabilitet
For InterCity-prosjektene skal alle bruddflater som berører spor med persontrafikk ha en
materialkoeffisient som tilfredsstiller verdiene gitt i figur 3–1 nedenfor, i henhold til krav i Teknisk
regelverk.

Figur 3–1: Materialfaktorer ved stabilitets- og bæreevneberegninger. Fra TRV [5]

3.2.3

Laster og lastfaktorer ved stabilitetsberegninger

3.2.3.1 For ny bane
Retningslinjer for laster og lastfaktorer ved stabilitetsberegninger er avklart med Bane Nor [8].
Følgende er avklart: For stabilitet kan karakteristisk linjelast på 110kN/m og 90kN/m brukes. Da denne
er karakteristisk, så skal denne ganges med både lastfaktor 1,3 og α-faktor 1,33 for å komme til
dimensjonerende last, dette i henhold til TRV 520 for permanent situasjon. Det skal ikke ganges med
kombinasjonsfaktor, da denne allerede er inkludert i 90kN/m. Det skal aldri regnes med last på mer
enn 2 spor samtidig.

3.2.3.2 For dagens bane
Ved prosjektering av nytt dobbeltspor må man flere steder ta hensyn til stabiliteten til dagens bane,
som er forutsatt å være i drift i hele anleggsperioden. Dette gjelder først og fremst ved nærføring.
Dagen krav til alfafaktor og sikkerhetsfaktor er vesentlig strengere enn det som er benyttet for dagens
bane. I praksis innebærer det at stabilitet for dagens bane må forbedres hvis dagens krav skal legges
til grunn.
For dagens bane er karakteristiske linjelast på 110 kN/m lagt til grunn (ett spor). Karakteristisk last er
ganget med lastfaktor 1,3. Dette er i henhold til TRV. For strekningen Rolvsøy-Klavestad er det i
innledende beregninger i tillegg benyttet en alfafaktor=1,33.
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Det vil være hensiktsmessig å vurdere hvorvidt last på dagens bane skal multipliseres med denne
alfafaktoren. Dersom det er mulig å benytte alfafaktor lik 1,0 vil dette ha betydning for omfang av
geotekniske tiltak. Det vil i så fall være nødvendig å søke om dispensasjon fra regelverket i neste
planfase, og dette må gjøres for klart definerte områder. Det vises til eget notat med utfyllende
vurderinger på saken [11].

4 GRUNNLAG
4.1

Tidligere grunnundersøkelser

Innenfor planområdet finnes et betydelig antall tidligere utførte grunnundersøkelser. Det er som
hovedregel ikke utarbeidet sammenstillingsrapport(er) for tidligere grunnundersøkelser. Boringene har
imidlertid inngått ved etablering av bergmodell, og kan finnes i modell som en stolpe med boret
lengde. Der boringen inkluderer boring i berg er dette markert særskilt. Figur 4–1 viser hvordan
boringene fremgår i samordningsmodell. Det bemerkes for ordens skyld at figuren også inneholder
nye boringer utført for InterCity-prosjektet.

Figur 4–1: Utsnitt fra sammordningsmodell, med boringer

4.2

Grunnundersøkelser utført for InterCity

Det er utført nye grunnundersøkelser knyttet til InterCity prosjektet. Program for grunnundersøkelser
er utarbeidet av 2G. Bane Nor har stått for avrop av anbefalte grunnundersøkelser under inngåtte
rammeavtaler. Utførende for grunnundersøkelsene har vært COWI AS. Undersøkelser i laboratorie,
på opptatte prøveserier, er beskrevet/spesifisert av 2G. Laboratorieundersøkelsene er utført under de
respektive avrop for grunnundersøkelsene. COWI AS har benyttet NGI som leverandør av
laboratorieundersøkelser.
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Resultater fra grunnundersøkelsene er presentert i datarapporter fra COWI AS. Datarapporter som er
utarbeidet for InterCity er listet opp i nedenstående tabell tabell 4-1. Tabellen viser til borplaner
utarbeidet av 2G, som referanse for hvor de respektive grunnundersøkelsene er utført. En overordnet
oversikt over plassering av disse borplanene er gitt i figur 4–2.Grunnundersøkelser innenfor samme
områder er i flere tilfeller delt opp i ulike avrop. Dette har delvis vært av hensyn til størrelse på
enkeltavrop, men skyldes også at det har vært behov for ytterligere suppleringer etter at resultater fra
grunnundersøkelser har foreligget.
Tabell 4-1: Datarapporter grunnundersøkelser

Datarapport nr

Avrop nr.

Borplan nr.

Område/Kommentar

ICP-16-V-70003

34

SS-6000-1 og
SS-7000-1

Rolvsøy

ICP-16-V-70004

35

SS-7000-1

Rolvsøysund

ICP-16-V-70005

36

SS-7000-1-1

ICP-16-V-70015

58

SS-8000-1

Greåkerdalen

ICP-16-V-70016

59

SS-9000-1

Yven/Alvimjordet

ICP-16-V-70014

57

SS-12000-1

Opsund/Tarris/Hafslund

Rolvsøysund/Visterflo
på vann

Boringer

Figur 4–2: Overordnet oversikt over plassering av boreplaner 2G
Det er utført seismiske undersøkelser ved Sarpsfossen, dataene er rapportert i [12]. Bergmodellen bør
oppdateres basert på de seismiske undersøkelsene i neste planfase. Det påpekes at det er en viss
usikkerhet knyttet til angitt bergoverflate i rapporten og at sikrere angivelse av berg bør baseres på
supplerende undersøkelser.
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Nytt grunnlag

4.3.1 Bergmodell
Det er utarbeidet grunnlagsmodeller for bergoverflate, forkortet til bergmodell, fra foreliggende
geoteknisk grunnlag. Det har bestått av følgende:
•
•
•

Registrering av berg i dagen fra flyfoto/ortofoto
Innmåling/registrering av berg i dagen
Grunnundersøkelser ved sonderinger; totalsonderinger, dreiesonderinger, CPTU, etc. med
registrering av berg, antatt berg og påvist berg

Følgende grunnlag er inntil videre utelatt ved utarbeidelse av bergmodellen på grunn av
uoverensstemmelse med sikre bergpåvisninger fra totalsonderinger mot tolkede resultater av
bergoverflaten:
• AEM (Airborne Electromagnetic Measurements), utført i forkant av våre undersøkelser, med
tolket bergoverflate, min og maks dybder.
Bergmodellen er kontinuerlig, og genereres i Novapoint på følgende måte:
• Alle punkter med registrert berg har en målt dybde fra terreng. Denne dybden benyttes direkte
i en trianguleringsprosess. Målt kotehøyde for berg benyttes ikke.
• Der det er stor horisontal avstand mellom punkter med registrert bergoverflate, trianguleres
det ikke. Her gis bergoverflaten en dybde fra terreng som bestemmes av en predefinert
algoritme og av nærmeste kjente dybder til berg. Dette gir en kontinuerlig bergoverflate.
• Bergoverflaten tilordnes deretter kotehøyder ved å bruke koter for terrengoverflaten og trekke
fra beregnede dybder fra terreng til bergoverflaten.
Denne metodikken benyttes for å sikre at man får en sammenhengende bergoverflate der man ikke
har informasjon om dybder til berg. Der det ikke har vært menneskelig aktivitet med utgravinger eller
fyllinger er dette en tilnærming som kan være brukbar. Der det er lagt opp fyllinger på terreng eller der
terrenget er gravet ut, kan man få en «merkelig oppførsel» for bergoverflaten, med uventede sprang.
Det er viktig å påpeke at spesielt ved steilt berg og sterkt varierende bergdybder, som vi har i Østfold,
vil denne metoden gi et unøyaktig forløp for bergoverflaten uansett. Kombinert med terrengendringer
fra menneskelig aktivitet kan det gi til dels store unøyaktigheter. Metodikken er benyttet for hele
planområdet.
I overgangen mellom modellene vil bergflaten kunne variere noe. Dette skyldes at trianguleringen av
bergflaten har utgangspunkt i hvert sitt kartgrunnlag og ulike boringer. Trianguleringen av berget ved
randen kan derfor bli noe ulik for de forskjellige bergflatene.
Usikkerheter i bergmodellene anses å være størst der hvor man foreløpig har begrenset mengde
grunnundersøkelsesdata, og der hvor man har tiltak som strekker seg et stykke ut fra de undersøkte
traseene.
Det foreligger i denne planfasen ikke tilstrekkelig med grunnlag til å få en god dekning og dermed en
nøyaktig bergoverflatemodell. Modellen anses likevel å være tilstrekkelig for det aktuelle plan-nivået vi
er på i denne fasen. For Teknisk Detaljplan vil det utføres tilleggsundersøkelser for å få et vesentlig
bedre grunnlag for en bergmodell. Det vil også jobbes videre med å tilpasse metodikken for
utarbeidelse av bergmodellen for å oppnå høyere nøyaktighet i kritiske områder. Krav til nøyaktighet
er vesentlig høyere for den neste planfasen.
4.3.2 Områdestabilitetsrapport
Planområdet ligger i sin helhet under marin grense. Siden det er påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale i
planområdet, er fare for kvikkleireskred utredet. Arbeidene er dokumentert i en egen rapport
vedrørende områdestabilitet, ICP-16-V-25498-00A Områdestabilitetsrapport for delstrekning RolvsøyKlavestad [10]. Utredningen er utført etter retningslinjer i veileder fra NVE [9].
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Ved gjennomgang av kvartærgeologiske kart og utførte grunnundersøkelser er områder for mulig
utbredelse av sprøbruddmateriale skissert. Områdene er vist på vedlagte tegninger i
områdestabilitetsrapporten. Alle relevante kjente grunnundersøkelser i området er tatt med ved
vurdering av utbredelsen av kvikkleire/ sprøbruddmateriale. Borpunktenes plassering er vist på
overnevnte tegninger med egne fargekoder som angir henholdsvis påvist
kvikkleire/sprøbruddsmateriale, mulig/antatt sprøbruddsmateriale og antatt ikke sprøbruddsmateriale.
Avgrensning av aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred er gjennomført
ved GIS-analyser av terreng. Ved GIS-analysene er områder med helning brattere enn 1:20 avdekket.
Denne informasjonen, sammenstilt med områder med sannsynlig sprøbruddmateriale har gitt grunnlag
for å vurdere aktuelle løsneområder for områdeskred. Deretter er utløpsområder for skredmasser
identifisert. Registrerte faresoner er vist i vedlegg til områdestabilitetsrapporten. Rapporten gir også en
faregradsevaluering av soner der hvor grunnlaget har vært tilstrekkelig.
Det er identifisert totalt 23 faresoner for delstrekning Rolvsøy-Klavestad. Av disse faresonene er 16
faregradsevaluert som følger; 3 soner i klasse lav faregrad, 8 soner i klasse middels faregrad og 5
soner i klasse høy faregrad. Det er 7 soner som foreløpig ikke er faregradsevaluert på grunn av
utilstrekkelig grunnlag (grunnundersøkelser). Det gis en nærmere beskrivelse av sonene som ikke er
faregradsevaluert i etterfølgende kapittel.
Klassifisering av sone 9-1 ved Knattåsen berører kun 4b alternativene og kan således medføre noe
større omfang kalksementstabilisering enn lagt til grunn i kalkylen, men behovet vurderes i denne
fasen til å være relativt lite. Resterende soner som mangler faregradsklassifisering ligger alle i
områder hvor veg- og banealternativene er tilnærmet like. Faregradsklassifisering av disse sonene vil
dermed ikke være en faktor ved innbyrdes evaluering av alternativene.
Det bemerkes at områdestabilitetsvurderingene i denne omgang ikke har omfattet
stabilitetsberegninger for identifiserte faresoner. Dette som angitt i forannevnte rapport. Det vil være
behov for supplerende grunnundersøkelser for nærmere avgrensning av faresoner, faregradsevaluering og stabilitetsberegninger. Dette er forutsatt gjort i forbindelse med neste planfase.

5 GRUNNFORHOLD
5.1.1 Generelt
Det er utført omfattende grunnundersøkelser i planområdet. Disse danner grunnlag for utarbeidelse av
geotekniske rapporter, ingeniørgeologisk rapport og hydrogeologiske rapporter. Grunnundersøkelsene
er utført ved ulike typer sonderinger, prøvetaking og poretrykksmålinger, i tillegg til seismikk og
befaringer/kartlegging.
5.1.2 Berggrunn
Området mellom Rolvsøy og Klavestad består av grunnfjell fra førkambrisk tid. Landskapet består av
skogkledd, småkupert åslandskap. Forsenkninger i terrenget følger hovedsakelig strøkretning nordøstsørvest, noe som har sammenheng med tidligere foldinger av grunnfjellet. Åsene har normalt slakere
fall mot nord, og noe brattere fall mot sør. Dette er et resultat av isens bevegelse mot sør-sørøst i
istidene.
Fastlandet i Østfold og øyene sør for dette (Hvalerøyene m.fl.) hører i sin helhet til grunnfjellet med
granitt og gneis i de sørvestre delene langs østbredden av Iddefjordens indre del. Granitt er en
magmatisk bergart, som normalt er middels- til finkornet. Bergmassen er massiv (ingen systematisk
fordeling av mineraler) og består i hovedsak av mineralene feltspat, kvarts og glimmer. Gneis er
Norges mest utbredte bergart, den er metamorf (omdannet) og opptrer i mange ulike varianter med
relativt ulike bergmekaniske egenskaper. Store deler av indre og søndre Østfold består av gneis, i
varianten glimmergneis.
Planlagt trasé mellom Rolvsøy og Klavestad går i sin helhet gjennom områder der berggrunnen består
av Iddefjordsgranitt. Dette er en grårosa, homogen granitt som forekommer i deler av Østfold og
sørover i Sverige hvor den utgjør en forholdsvis ung del av grunnfjellet (om lag 925 millioner år
gammel).
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Både gneis og granitt i intakt form er ansett for å være sterke bergarter som egner seg godt i
anleggsteknisk sammenheng, f.eks. tunnelbygging. Lokalt vil det imidlertid forekomme svakhetssoner i
berggrunnen. Geologiske forundersøkelser viser at de planlagte tunneltraseene vil krysse enkelte
svakhetssoner i berggrunnen. Flere av disse sonene antas å ha en mektighet på flere titalls meter. Det
forventes tett oppsprukket og til dels oppknust berg i svakhetssonene. Ved passering av slike
svakhetssoner med tunneldrift vil det kreves spesielle tiltak, både når det gjelder det
sprengningstekniske og det sikringstekniske.
5.1.3 Løsmasser
I det følgende er det gitt en oversikt over grunnforhold for hvert delområde. Figurene er utsnitt fra
vedlegg til områdestabilitetsrapporten [10] som viser faresone og klasse.
Rolvsøy–Yven
Landskapet er preget av langsgående fjellrygger i retning nord-nordøst/syd-sydvest. Mellom ryggene
ligger det dalsøkk/løsmasseområder som hovedsakelig består av bløt og meget kompressibel
leire/kvikkleire, til dels til stor dybde.

Figur 5-1: Utsnitt av s. 5 i vedlegg til områdestabilitetsrapport – området ved Rolvsøysund
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Landskapet vest for Rolvsøysund ligger på en jevn høyde som faller ned mot sundet. Det er på store
partier kvikkleire/sprøbruddsmateriale. Det er også svært varierende dybder til berg, fra 0 til 30 m ved
Rolvsøy. Ned mot sundet er det påvist mer enn 50 m til berg. Dette tilsier muligheter for steil
bergoverflate under eksisterende terreng i visse områder. Ved Rolvsøysund er det boret flere punkter
uten å påvise berg, til tross for at det har vært boret mellom 60–80 meter. I ett borpunkt i sundet er det
boret 129 m til antatt berg.
I de høyereliggende områdene antas grunnvannstanden å stå rundt 1 m under terrengnivå. Nedover i
skråningen og på begge sider av Rolvsøysund er det områder der nedsatte piezometre viser et
poretrykk som tilsvarer at grunnvannstanden står over terrengnivå. Dette vil si at det er et artesisk
trykk i bakken (poreovertrykk) som skyldes at poretrykket er påvirket av vanntrykket fra det
høyereliggende terrenget.
På østsiden av Rolvsøysund er det bløt og meget kompressibel leire, og store partier med kvikkleire.
Rett øst for Rolvsøysund er det påvist steile fjellhelninger under terreng i deler av området og over
100 meters dybde til berg. I et borpunkt er det boret til 135 m dybde uten å treffe på berg. Det er
identifisert tre faresoner ved Rolvsøysund; sone 7-1 på vestsiden av Rolvsøysund, sone 7-2 på
østsiden av Rolvsøysund og sone 7-3 ved Visterveien. Alle sonene er klassifisert med faregraden
«Høy» [10].
I Greåkerdalen er det også bløt og meget kompressibel leire, og store partier med kvikkleire. Berg er
registret ned til 67 m dybde. Også her må det forventes bratt hellende bergoverflater. I Greåkerdalen
antyder piezometrene at vannstanden står ca 1 m under terrengnivå og at det i dybden er noe
poreovertrykk. I Greåkerdalen er det identifisert to faresoner; sone 8-1 på vestsiden av dalen og sone
8-2 på østsiden. Begge sonene er klassifisert med faregraden «Middels».
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Figur 5-2: Utsnitt av s. 8 i vedlegg til områdestabilitetsrapport – området ved Greåkerdalen
Mellom Greåkerdalen og Alvim/Tunejordet går planområdet i partier med berg.
Yven–Borg bryggerier
Etter bergpartiet fortsetter de ulike trasealternativene over Alvim-/Tunejordet. Området består i dag av
eiendommer og dyrket mark fram til E6. I området nord for Knattås hvor banealternativ 4b vil gå, heller
terrenget fra sydvest mot nordøst. Det er begrenset med undersøkelser utført i området, men det er
registrert bløt leire med innslag av grovere materialer med mektighet på ca. 15 m over berg i ett punkt.
Det kan ikke utelukkes at det er sprøbruddsmateriale i dette området. Banen vil her bli liggende i
utløpsområdet til faresone 9-1. Denne sonen er ikke faregradsklassifisert. For alternativ 1a og 5c
fortsetter banen over et relativt flatt parti med dyrket mark hvor grunnen består av tørrskorpelag med
underliggende bløt leire som antas kvikk i relativ stor mektighet. Det er registrert dybder til berg på
inntil 45 m. Ved gården Williamsborg krysses et parti med liten løsmassemektighet, og banen går her i
bergskjæring. Videre mot øst følger et parti med dyrket mark (Alvimjordet) fram til E6. Det er også i
dette partiet antatt stor forekomst av kvikkleire/sprøbruddsleire. Dybde til berg er registrert inntil ca. 40
m under terreng. Det er indikasjon på noe poreovertrykk i dybden. Banen vil her bli liggende i
løsneområde og utløpsområde til faresonene 9-2 og 9-3, med henholdsvis faregrad «Høy» og
«Middels».
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Figur 5-3: Utsnitt av s. 10 i vedlegg til områdestabilitetsrapport – området ved Alvimjordet og
kryssing av E6
På østsiden av E6 går banealternativene inn i bebygd område som, bortsett fra helt i sørvestre del, er
tilnærmet flatt. Ved E6 heller terrenget noe, og det er identifisert en faresone, faresone 9-3, med
faregrad «Middels». Det er relativt lite kjennskap til grunnforholdene i området, men det forventes
store variasjoner til berg og forekomster av bløt leire som kan være sprøbruddsmateriale. Mellom E6
og Sarpsborg stadion forventes berg å variere og det er begrenset med boringer som er avsluttet i
berg for sikker bergpåvisning. Ved E6 er det registrert ca. 40 m dybde til berg med antatt stigende
bergoverflate mot øst til hvor det er registrert dybder til berg så grunt som 8 m i ett punkt. For
alternativ 4b foreligger det kun begrenset med undersøkelser ved E6, videre mot øst foreligger det
ikke grunnlag før man kommer til området ved Lande skole. Her foreligger kun begrensede
undersøkelser fra tidligere prosjekter. For alternativ 5c er det utført noen sonderinger som viser stor
variasjon i dybde til berg og mulig forekomst av kvikkleire/sprøbruddsmateriale.
Raet går gjennom Sarpsborg omlag vinkelrett på fjellryggene. Moreneryggen består i stor utstrekning
av fast leire og silt, men det er også mye stein, grus og sand i slike masser. Utbredelsen og dybden av
ryggen varierer mye gjennom området. Det er også strandavsetninger langs moreneryggen. Disse
massene består stort sett av grovere friksjonsmasser som sand og grus. I tillegg kan morenemasser
ha blitt skjøvet over leire slik at det finnes bløte og sensitive/kvikke masser under morenemassene og
strandavsetningene. På grunn av oppfylling over opprinnelige løsmasser i de bebygde områdene, er
det ikke kjent i detalj hvor overgangen fra bløt leire til morene og strandavsetninger ligger inne i byen.

Borg bryggerier–Klavestad
Ved Sarpsborg stadion går banealternativ 1a over et søkk i terrenget og her er det identifisert to
mindre faresoner, 10-1 og 10-2, med faregrad «lav». Mot Valaskjold ungdomsskole stiger terrenget og
på grunn av antatt forekomst av sprøbruddsmateriale vil de nedenforliggende banealternativene ligge
innenfor utløpsområde til faresone 10-3 som har middels faregrad. Det foreligger lite sikker
informasjon om dybder til berg i området og det er stedvis boret ned til ca. 50 m dyp uten at berg er
påtruffet. Ved Lande skole og Borg bryggerier er det identifisert to faresoner, 10-4 og 10-5, begge med
faregrad «Middels». Registrerte dybder til berg er også her usikker. Ved Borg bryggerier er berg
registrert på ca. 45 m dybde.
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Figur 5-4: Utsnitt av s. 12 i vedlegg til områdestabilitetsrapport – området fra E6 og inn mot
Sarpsborg stasjon
Ved Borg bryggerier til området ved dagens stasjon vil banealternativene trolig bli liggende delvis på
morenemateriale og delvis på fyllmasser over kvikkleire. På nordøstsiden av nye fyllinger og under ny
veg er det påvist meget bløt kvikkleire i området ned mot Glengshølen. I forbindelse med vurdering av
områdestabilitet er det identifisert en faresone, 10-6, med faregrad «Middels».
For området Sarpsborg stasjon er det utført beskjedent med undersøkelser i selve sporområdet.
Sonderinger som er utført ligger utenfor sporområdet og viser varierende grunnforhold. Det er
områder med morenemasser og områder med påvist bløt kvikkleire / sprøbruddsmaterial. Det
forventes at store deler av stasjonsområdet ligger i områder med sprøbruddsmateriale. Stasjonen
ligger i faresone 11-1 med faregrad «Middels». Dybden til registrert berg ligger stort sett mellom ca. 15
m og 35 m. Det utføres i disse dager supplerende boringer i området for å bedre kartlegge
grunnforholdene i området mot Opsund deponi og ned mot Glomma.
Nord og øst for stasjonen ligger tidligere Opsund avfallsdeponi. Det har vært deponert alle typer avfall
i deponiet, også organiske materialer. Avfallet ligger i nivå tidligere elvebunn og nært opp til dagens
terrengnivå. Spesielt det organiske materialet gir setningspotensiale av betydning for ny bane. Det
utføres nå supplerende undersøkelser og vurderinger for dette området med tanke på håndtering av
forurensede masser og behov for geotekniske tiltak.
For hele området fra E6 til og med Stasjonsområdet gjelder at grunnvannstanden i områder med leire
ligger generelt høyt, og det kan forekomme områder med artesisk trykk (poreovertrykk).
I morenemassene vil grunnvannsoppførselen avvike fra leireområdene, da morene kan bestå av helt
åpne grus- og sandmasser der vannet transporteres raskt. Det kan derfor være store forskjeller i
grunnvannsnivå og strømningshastighet siden åpne og tette løsmasser ligger innblandet i hverandre.
På grunn av den store variasjonen i løsmasser over korte avstander i enkelte områder. Dette forholdet
vil kreve høyere tetthet med grunnundersøkelser i detaljplanfasen enn i mer homogene områder.
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Figur 5-5: Utsnitt av s. 15 i vedlegg til områdestabilitetsrapport – området ved Sarpsborg
stasjon og Sarpsfossen
Fra stasjonsområdet krysser bane og vei industrisporet på bru og går videre over Tarrisområdet fram
til bru over Sarpsfossen. Eksisterende banefylling ligger her høyt og har til dels bratt helning både mot
Glomma i nord og Borregaard i sør. Høydeforskjellen er på ca. 20 m. På sørsiden ligger fv. 118, delvis
på bru, i skråningen ned til Borregaard. Grunnforholdene i området varierer sterkt, noe som til dels
skyldes at området ligger i rasgropen etter kvikkleireskredet som gikk her i 1702, og dels i nærheten til
raet. Dette betyr at det stedvis forekommer områder dominert av leire/kvikkleire og andre områder
med større variasjon i massenes beskaffenhet, også med stein og blokk. Størst forekomst av
kvikkleire er registrert mot bergpartiet på østsiden mot Sarpsfossen. Området ligger innenfor faresone
11-1 som strekker seg helt fra stasjonsområdet. Bergoverflaten er svært varierende i området og er
karakterisert med partier med oppstikkende berg med mellomliggende dype partier. Mot nordøst ligger
berget åpent i dagen og sannsynligvis fortsetter dette bergpartiet med liten løsmasseoverdekning
langs Glomma til Sarpsfossen. Dypeste registrerte bergnivå ligger på ca nivå kt.-33 noe som er ca. 70
m under terrengoverflaten. Det er godt mulig at det er et langsgående dype partier med generell
retning fra nordøst til sydvest. Seismikken utført sommeren 2018 kan tyde på at dette
sprekkesystemet også strekker seg ut under Glomma.
Resultatene fra de seismiske undersøkelsene utført nord for Tarris viser generelt at elvebunnen faller
av fra land og ned ca 8 m til ca kote 16 i midtre del av elva [12]. Ved «neset» på Tarris er det registrert
en «kulp» med dypere nivå, ca. kote 10. Løsmassene i elvebunnen synes generelt å bestå av faste
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morenemasser med mektighet opp til 25 m. Bergoverflaten i området er relativt kupert. Det er
usikkerheter knyttet til tolkningen av resultatene fra seismikken og mellomliggende områder med
lavere ganghastigheter kan tolkes å være både svakhetssoner i berg og/eller dype partier fylt med
løsmasser. Dersom det viser seg å være dyptgående soner kan løsmassemektigheten bli betydelig
mer enn antydet ovenfor. Øst for Tarris ligger elvebunnen på nivå ned til kote 16. Det er registrert
større vanndybder i området ned mot fossen. Bergoverflaten er kupert og ligger på nivå fra kote -15 til
20 med opp til 30 m løsmassemektighet. Det er også her registrert soner med lavere ganghastighet.
På østsiden av Sarpsfossen ligger veg og bane i en skråning som strekker seg oppover fra Glomma
og Jomfrudammen og har totalt 20-25 m høydeforskjell. Dybder til berg varierer fra noen fåtalls m ved
Sarpsfossen til over 50 m et stykke mot øst. Det forventes også her at bergoverflaten stedvis er meget
bratt. Området ligger i nærheten av raet og til dels i raet med store variasjoner i grunnens
beskaffenhet. Generelt finner man lag med bløt siltig sandig leire over fastere morenemasser.
Mektigheten av det bløte laget varierer og antas å ha en mektighet på opp mot 10 m. Det kan ikke
utelukkes at de bløte massene er sprøbruddsmateriale. Området ligger innenfor identifisert faresone
12-1 og har faregrad «høy». Området ved Hafslundskole antas å ligge i raet og grunnen består her av
fastere morenemasser.

Figur 5-6: Utsnitt av s. 18 i vedlegg til områdestabilitetsrapport – området ved Hafslund og mot
parsellgrense ved Klavestad
5.1.4 Hydrogeologi
I denne planfasen har det ikke vært utført noe hydrogeologisk studie eller nærmere vurdering av
strekningen. Problemstillingen oppstår som følge av at den planlagte traseen vil innebære skjæringer i
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fjell og løsmasser som kan føre til at grunnvannsstanden senkes og at det kan oppstå setninger. Dette
er spesielt aktuelt fordi grunnforholdene i hovedsak består av leirige avsetninger. Drenering av slike
masser skjer sakte og er ofte irreversibelt når poretrykket først har endret seg.
Aktuelle tiltak for å hindre uønsket utlekking av grunnvann vil være tetting ved forinjeksjon og/eller
bruk av spunt samt i mest mulig grad å unngå at grunnvannstanden avskjæres.

6 OVERORDNEDE GEOTEKNISKE LØSNINGER OG
FORUTSETNINGER
Kapittelet tar for seg løsninger og forutsetninger som er felles for alle alternativer. Nærmere
vurderinger for de enkelte alternativene er behandlet i kapittel 7.
6.1.1

Geotekniske tiltak for jernbane og veg

6.1.1.1 Geotekniske problemstillinger
Det vil være behov for geotekniske tiltak for å sikre stabiliteten både i anleggsfase og i permanent
fase. Dette medfører omfattende tiltak for sikring av nye og eksisterende anlegg, områdestabilitet for
kvikkleiresoner og for byggegroper.
Dype byggegroper i bløt og sensitiv/kvikk leire er en sentral geoteknisk problemstilling. Videre kommer
setninger og risiko for terrengsetninger som følge av grunnvannsenkning i forbindelse med
byggegroper. Grunnvannssenking kan føre til setninger i betydelig avstand fra byggegroper som
forårsaker en grunnvannssenking. Poreovertrykk i grunnen er registrert flere steder. I tillegg til å
representere en risiko for ukontrollert utstrømming (vann og masser) ved punktering, kan punktering
av jordlag med poreovertrykk føre til terrengsetninger. Punktering av lag med overtrykk kan gi
setninger som for grunnvannsenking beskrevet foran. Tilleggsbelastning på dagens terreng medfører
setninger på nye og eksisterende anlegg. Det vil være behov for tiltak i forbindelse med etablering av
store fyllinger.
Pelefundamentering for tunge bruer over Visterflo/Glomma
Det er stedlig meget store dybder til berg og bergoverflate med bratt helning. Dette medfører
utfordringer knyttet til boring av meget lange peler og/eller fare for skrens på bratt bergskråning. Det er
også knyttet utfordringer til etablering av peler i elv med sterk strøm.
I Sarpsborg går planområdet delvis gjennom en morenerygg. I tilknytning til denne vil det være
varierende grunnforhold med store variasjoner innenfor korte avstander.
Ved Opsund deponi ligger nye spor delvis i område for industrifylling. Denne er etablert på tidligere
elvebunn og opp til dagens terrengnivå og inneholder fyllmasser av svært ulik karakter og
forurensningsgrad. Det er også registrert varierende innhold av organisk materialer som medfører fare
for terrengsetninger.
6.1.1.2

Geotekniske vurderinger/tiltak

Stabilitet
Generelt er det valgt en strategi hvor stabilitetsforbedring for områdestabilitet (kvikkleiresoner) utføres
ved hjelp av kalksementpeler. Kalksementpeling benyttes også for å forbedre styrke i leire under ny
bane/veg, både for stabilisering og for setningsreduksjon, og vil samtidig kunne bidra til å
dempe/redusere rystelser. Det vil også være behov for kalksementpeling under riggområder og
anleggsveger. Som det fremgår av rapport for områdestabilitet er det i liten grad utført konkrete
stabilitetsberegninger for identifiserte kvikkleiresoner, og omfang av kalksementstabilisering er derfor
foreløpig anslått. Kalksementstabilisering av kvikkleiresoner vil kunne medføre oppbygging av
poretrykk i grunnen og midlertidig redusert sikkerhet mot utglidning. Det vil derfor være viktig å følge
opp jobben tett med overvåking av poretrykk og bevegelser m.m. Jobben må planlegges grundig for å
sørge for tilstrekkelig sikkerhet i alle faser, og det kan bli behov for tiltak, som oppbygging av
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midlertidige motfyllinger og flytting av pelerigg fra område til område flere ganger. Det kan ta relativt
lang tid før poretrykket har jevnet seg ut, og det er en viss fare for at poretrykksoppbygging kan bli
langvarig. Det er derfor viktig å komme i gang med stabilisering så tidlig som mulig.
Generelt er det benyttet en dekningsgrad på 30-50 % av jordvolumet som tiltak for sikring av
områdestabilitet. Pelelengdene er generelt antatt å være 21-25 m eller til berg/faste masser.
Innblandingsmengden er antatt å være 100 kg 50/50 kalk/sement. Dette må verifiseres i neste
planfase.
Behovet for KS-peler er blant annet vurdert basert på terrengforhold, tilgjengelige grunnundersøkelser
og spuntlengder. I tillegg er det til dels utført forenklede stabilitetsanalyser.
Stabilitetsforbedring ved hjelp av avlastning eller motfyllinger er tiltak som også vil være relevante å
vurdere nærmere i neste planfase.
Det er utført grove stabilitetsberegninger for vurdering av stabilitetsforholdene i denne omgang.
Hovedhensikten har vært å få en oversikt over om det er behov for tiltak og ikke knyttet til omfang eller
type tiltak. Det er utført beregninger på vestsiden av Rolvsøysund, i Greåkerdalen, Alvimjordet,
Glengshølen, på østsiden av stasjonsområdet og på Hafslundsiden ned mot Glomma. Alle
beregningssnitt har indikert at det er behov for tiltak for å sikre tilstrekkelig stabilitet. Det påpekes at de
utførte beregningene er utført med grove antakelser knyttet til viktige forhold som lagdeling,
poretrykksforhold og jordparameter.
Permanent bakforankret spunt er også tenkt benyttet som tiltak for sikring av områdestabilitet. Det må
sørges for at svevespunten settes til dybde som er tilstrekkelig for å avskjære kritiske glideflater eller
til berg om nødvendig. Mengdene lagt inn i THP anses som tilstrekkelig i så måte, men dette må
verifiseres i senere faser.

Byggegropssikring / Grunnvannsenking
Byggegroper er forutsatt etablert vanntette, med avstivet stålspunt og bruk av innvendig avstiving i
størst mulig grad. Permanente spuntkonstruksjoner vil i stor grad forankres med permanente stag til
berg. Det er generelt forutsatt spunt med tilstrekkelig dimensjon til å tillate korrosjonsmonn. Der hvor
permanent spunt utgjør veggflater mot luft er det antatt frostisolasjon og sprøytebetong. I
mengdevurderinger er antall stagrader og spuntdimensjoner vurdert og differensiert basert på
gravedybder.
Der hvor spuntfot frilegges ved utgraving, etableres spuntfotdrager for vanntetting ved overgang mot
berg. Det etableres tetteskjerm (injeksjon) i berg der hvor det skal tas ut bergmasser for å komme ned
til endelig utgravingsnivå. Det er i tillegg tatt høyde for ytterligere avbøtende tiltak, eksempelvis
vanninfiltrasjon i byggeperioden, primært i forbindelse med de største byggegropene. Både for å støtte
spunt, og for enklere håndtering av gravemasser, er det forutsatt at grunnen mellom spuntveggene
forsterkes med kalksementpeler. I byggegroper er det tenkt blokkstabilisering ned til spuntfot når
denne avsluttes i løsmasser. 50% dekningsgrad når spuntfoten avsluttes på berg med bergbolt. Det er
tatt høyde for redusert innblandingsmengde i løsmasser over traubunn.
Der hvor ny veg/bane legges dypt i terrenget er det forutsatt tiltak for å unngå uheldig drenering av
grunnvannet i tilstøtende områder. Konstruksjoner beskrives som vanntette trau for å minimere risiko
for grunnvannssenking og terrengsetninger.
I områder med vannførende lag med overtrykk er det forutsatt at det kan utføres tettetiltak for å
forhindre vannstrøm langs pel/stag opp til lag med hydrostatisk vannstand. Det vil kunne være behov
for tetting både i overgang til berg og i toppen av pel/stag.

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen,
Fredrikstad–Sarpsborg

Fagrapport geoteknikk Rolvsøy Klavestad

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

32 av 73
ICP-16-A-25615
02A
19.06.2019

Der hvor det er behov for det gjennomføres tiltak for å hindre drenasje langs betongtunnelene som
ligger i løsmasser. Størst risiko for drenasje og behov for tiltak vil det være for de dype alternativene
som har lange betongtunneler med høybrekk og fallforhold som tilsier fare for senking av
grunnvannstanden. Tiltak for å hindre drenasje langs betongtunnelene kan være av konstruktiv art
eller det kan tettes med vanntette masser rundt kulverten (leirpropp).
Det er utført vurderinger knyttet til hydrogeologiske forhold på Grønli som ligger på strekningen SeutRolvsøy [13]. I rapporten vises det til erfaringer fra tilsvarende byggegroper og at tilleggssetninger vil
være størst ved byggegropen og gradvis avta ut til en avstand på ca. 200 m. For de dype
utgravingene beskrevet i foreliggende rapport antas det influenssoner i samme størrelsesorden.
Dersom lag med artesisk overtrykk punkteres, kan det medføre setninger i område utover dette og da
kan områder med dyprenner være spesielt utsatte. Merk at det er store usikkerheter ved anslaget fordi
det ikke foreligger lokale observasjoner.
Overvåking av setninger og poretrykk er forutsatt, men ikke detaljert. Det må i neste planfase
etableres nærmere planer for slik overvåking, som må starte i god tid før oppstart av anleggsarbeider.

Fundamentering
Konstruksjoner er som hovedregel forutsatt fundamentert på berg, eller på peler til berg. Det er
forutsatt at konstruksjonene skal ha tilstrekkelig egenvekt til å motvirke oppdrift/strekkrefter.
Pelefundamentering av bane er forutsatt på noen steder. Dette gjelder for bane i Greåkerdalen og ved
Opsund deponi. Bane er da lagt på en pelefundamentert betongplate.

Stabilitet for dagens bane
Der hvor ny bane/veg etableres langs dagens bane må stabilitet for dagens bane forbedres i
anleggsperioden. Ved utgraving inn mot dagens spor er det forutsatt sikring med spunt kombinert med
kalksementstabilisering der det er nødvendig. For stabilitets-forbedring på den siden av dagens spor
som vender bort fra ny bane, vil utføres stabilitetsforbedring enten ved hjelp av motfylling eller spunt.

Riggområder
Geotekniske tiltak for riggområder på bløt grunn er foreløpig kun behandlet overslagsmessig, som
grunnlag for å estimere kostnader. Det er forutsatt at det vil være behov for kalksementstabilisering til
5 – 10 meter under terreng, i tillegg til utlegging av et 0,5 – 1 meter tykt, kjøresterkt lag av stein.
Støttekonstruksjon
I områder hvor ny bane skjærer seg inn i dagens terreng vil det være behov for støttekonstruksjon.
Det er i hovedsak tenkt benyttet bakforankret permanent spunt.

Øvrig
For fyllinger over dagens terrengnivå er det generelt forutsatt benyttet lette masser, både av hensyn til
stabilitet og setninger. Under nye spor, med fylling over dagens terrengnivå, er det i kalkylen lagt inn
stabilisering med 30% dekningsgrad og ned til berg/faste masser, eller til 21-25 m der berg ligger
dypere.
Geotekniske tiltak for VA-omlegginger er i liten grad vurdert i denne planfasen.
Jordskjelv er foreløpig ikke vurdert, annet enn helt overordnet. For Rolvsøy-Klavestad vil det være
store områder som faller inn under grunntype S2. Grunntype S2 vil kreve spesielle beregninger for
hvert enkelt tilfelle. Jordskjelv må vurderes nærmere i neste planfase.
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6.1.2 Bergtunneler
For tunnelene forventes det ikke behov for systematisk forinjeksjon, men systematisk sonderboring
anbefales. Det er bebyggelse over store deler av tunneltraséene. Det aller meste av denne
bebyggelsen er fundamentert på berg, men der det forekommer bygninger fundamentert på løsmasser
må det påregnes å utføre forinjeksjon underveis i tunneldriften. Dette for å unngå setningsskader som
følge av grunnvannsenkning, igjen som konsekvens av eventuell innlekkasje av grunnvann til
tunnelanlegget. I forbindelse med kryssing av vannførende soner må det påregnes betydelig
injeksjonsinnsats for å overholde fastsatte innlekkasjekrav
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7 GEOTEKNISKE LØSNINGER FOR ALTERNATIVENE
I etterfølgende kapitler beskrives mer konkret geotekniske løsninger for de ulike bane- og
vegalternativene. Geotekniske tiltak er vist på egne tegninger, se liste nedenfor. Det gjøres
oppmerksom på at pelefundamentering av konstruksjoner ikke fremgår av tegningene.
Pelefundamentering er vist i K-tegninger, og vises også i modell.

ICP-16-V-15001
ICP-16-V-15011
ICP-16-V-15021
ICP-16-V-15031
ICP-16-V-15041
ICP-16-V-15051
ICP-16-V-15061
ICP-16-V-15071
ICP-16-V-15081
ICP-16-V-15091
ICP-16-V-15101
ICP-16-V-15111
ICP-16-V-15121
ICP-16-V-15131
ICP-16-V-15141
ICP-16-V-15151
ICP-16-V-15161
ICP-16-V-15171
ICP-16-V-15181
ICP-16-V-15191
ICP-16-V-15201
ICP-16-V-15211
ICP-16-V-15221
ICP-16-V-15231
ICP-16-V-15241
ICP-16-V-15251
ICP-16-V-15261
ICP-16-V-15271
ICP-16-V-15281
ICP-16-V-15291
ICP-16-V-15301
ICP-16-V-15311
ICP-16-V-15321
ICP-16-V-15331
ICP-16-V-15341

Alternativ 1a, Geotekniske tiltak, km 98,634-100,100.
Alternativ 1a, Geotekniske tiltak, km 100,100-101,600.
Alternativ 1a, Geotekniske tiltak, km 101,600-102,600.
Alternativ 4b, Geotekniske tiltak, km 98,634-100,100.
Alternativ 4b, Geotekniske tiltak, km 100,100-101,600.
Alternativ 4b, Geotekniske tiltak, km 101,600-103,100
Alternativ 1a, Geotekniske tiltak, km 102,600-103,200.
Alternativ 1a, Geotekniske tiltak, km 103,200-104,700.
Alternativ 1a, Geotekniske tiltak, km 104,700-106,200.
Alternativ 4bH, Geotekniske tiltak, km 103,100-103,500.
Alternativ 4bH, Geotekniske tiltak, km 103,500-105,000.
Alternativ 4bH, Geotekniske tiltak, km 105,000-106,500.
Alternativ 4bL, Geotekniske tiltak, km 103,100-103,500.
Alternativ 4bL, Geotekniske tiltak, km 103,500-105,000.
Alternativ 4bL, Geotekniske tiltak, km 105,000-106,500.
Alternativ 5cH, Geotekniske tiltak, km 102,600-103,200.
Alternativ 5cH, Geotekniske tiltak, km 103,200-104,700.
Alternativ 5cH, Geotekniske tiltak, km 104,700-106,200.
Alternativ 5cL, Geotekniske tiltak, km 102,600-103,200.
Alternativ 5cL, Geotekniske tiltak, km 103,200-104,700.
Alternativ 5cL, Geotekniske tiltak, km 104,700-106,200.
Alternativ 4bL_Midt-7, Geotekniske tiltak, km 106,500-108,000.
Alternativ 1a_Midt-7, Geotekniske tiltak, km 106,200-107,700.
Alternativ Midt-7, Geotekniske tiltak, km 107,700-109,200.
Alternativ Midt-7, Geotekniske tiltak, km 109,200-109,594.
Alternativ 5cH_Midt-10, Geotekniske tiltak, km 106,200-107,700.
Alternativ Midt-10, Geotekniske tiltak, km 107,700-109,200.
Alternativ Midt-10, Geotekniske tiltak, km 109,200-109,637.
Alternativ 4bH_NFO-9, Geotekniske tiltak, km 106,500-108,000.
Alternativ NFO-9, Geotekniske tiltak, km 108,000-109,500.
Alternativ NFO-9, Geotekniske tiltak, km 109,500-109,955.
Alternativ 5cL_NFO-10, Geotekniske tiltak, km 106,200-107,700.
Alternativ NFO-10, Geotekniske tiltak, km 107,700-109,200.
Alternativ NFO-10, Geotekniske tiltak, km 109,200-109,651.
Rv.111 ny trasé, Geotekniske tiltak
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Rolvsøy – Yven alternativ 1a

Delstrekningen går fra Rolvsøy til Yven, se figur 7-1. Traseen starter i Fredrikstad kommune øst for
Østfoldhallen og går parallelt på nordsiden av eksisterende jernbane. Etter brua i Bjørnengveien dreier
banen sør for eksisterende bane og går i daglinje over jordet fram mot Rolvsøysund og Visterflo, se
figur 7-2. Visterflo og Greåker krysses på en ca. 700 m lang betongbru. Deretter går banen inn i en ca.
220 m lang tunnel under Greåker fort, se figur 7-3. Greåkerdalen krysses i daglinje. På grunn av
dårlige grunnforhold, legges banen på en betongplate fundamentert på stålkjernepeler ned til berg.
Etter Greåkerdalen går banen videre i tunnel under Yven. Grålumveien (fv. 114) legges over
tunnelportalen, se figur 7-4.

Figur 7-1: Alternativ 1a fra Rolvsøy til Yven
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Figur 7-4: Alternativ 1a Greåkerdalen
7.1.1 Geotekniske tiltak
Det vises til tegninger ICP-16-V-15001, ICP-16-V-15011 og ICP-16-V-15021.
Spor
Fra strekningsgrensa og videre mot Rolvsøysund vil ny bane etableres nært eksisterende bane, og
anleggsaktivitet vil påvirke banefyllingens stabilitet. Det er planlagt spunt og kalksementpeler som
geoteknisk tiltak. Tilløpsfylling inn mot landkar for bru over Rolvsøysund, K250, bygges opp med lette
fyllmasser.
Veg
Generelt forutsettes det bruk av lette fyllmasser for nye vegfyllinger over dagens terreng. For
tilløpsfylling for overgangsbru i Bjørnengveien, K235, og for ny veg i Greåkerdalen, er det også antatt
behov for kalksementstabilisering.
Konstruksjoner
Overgangsbru i Bjørnengveien, K235, fundamenteres på stålkjernepeler til berg. Sikring av byggegrop
utføres med innvendig avstivet spunt. Kalksementpeler for avstivning og med hensyn til byggbarhet.
Bru over Rolvsøysund, K250, fundamenteres til berg på stålkjernepeler. Det er registrert svært store
dybder til berg med tanke på peling til berg. Det er behov for supplerende grunnundersøkelser og
prøvepeling/boring for videre vurdering av peleløsning. Det påpekes at dybdene er på grensen av hva
som tidligere er utført. Det er i tillegg antatt bratt helning på bergoverflaten og risiko for skrens ved
boring av foringsrør for stålkjernepelene. Det er sannsynlig at man må bore teleskopisk dvs borer ett
Ø406 mm rør ned til ca. 60 m og deretter borer videre med ett Ø323 mm rør til fjell. Ved slik
installasjon kan man benytte opptil 200 mm stålkjerne.
Byggegrop for pelefundamenter sikres med innvendig avstivet spunt. Byggegropen sikres også med
kalksementpeler for avstivning mellom spunt og for å gjøre de bløte massene mer håndterlige. Det
nevnes spesielt at det er utfordringer knyttet til etablering av byggegrop for fundament på
Greåkersiden som går delvis inn i eksisterende jernbanefylling. Sikringsarbeidene bør utføres meget
forsiktig, med tilpasset metode og utstyr og tett overvåkning av spor og bru. De mest kritiske
aktivitetene må utføres i periode uten trafikk på spor.
Metode for bygging av fundament i elva (Visterflo) må også utredes videre.
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Det er store utfordringer med områdestabilitet på vestsiden av Rolvsøysund og antatt behov for
omfattende tiltak [10]. Landkarfyllinger, landkar og fundamenter ligger i identifisert faresone 7-1 med
høy faregrad. Innledende stabilitetsvurderinger viser for lav sikkerhet uten at tiltak gjennomføres. Det
er vurdert behov for stabilitetsforbedrende tiltak i skråningen ned mot Visterflo. Det er forutsatt
omfattende bruk av kalksementstabilisering. I neste fase bør det ses på bruk av en kombinasjon av
kalksementpeling, terrengjusteringer og motfylling. Det påpekes at det kun er utført innledende
vurderinger av stabilitetsforhold og at dette må undersøkes videre.
På østsiden av Visterflo ligger brufundament delvis i faresone 7-2. Det er ikke vurdert nødvendig med
tiltak for sikring av områdestabiliteten. Men dette må dokumenteres senere dersom alternativet
kommer til utførelse.
Pelet betongplate i Greåkerdalen, K260, etableres for å unngå tilleggsbelastning på terreng i
Greåkerdalen. Fyllinger bygges delvis opp av lette fyllmasser av samme grunn. Området ligger i
faresone 8-2 med middels faregrad. Det benyttes stålkjernepeler som bores til berg. Kalksementpeler
settes for å forbedre sidestøtten til pelene. Det er antatt behov for tiltak i form av
kalksementpeling/motfylling for å sikre tilstrekkelig områdestabilitet i fallende terreng. Motfyllinger
legges i nedre del av skråning på sør- og nordsiden av spor.
Tunnelportaler i Greåkerdalen fundamenteres delvis direkte på berg og delvis på kalksementstabilisert
grunn. Det kan bli behov for stålkjernepeler til berg for deler av konstruksjonen. Byggegropene sikres
med innvendig avstivet spunt og kalksementpeler. Spunt på berg sikres med fotbolter og fotdrager.
Ved behov benyttes tetningsskjerm for å hindre vannlekkasje.
Riggområder/anleggsveger
Det er behov for kalksementstabilisering for riggområdene på Rolvsøy og Greåkerdalen. Det er antatt
behov for noe ekstra stabilisering i forbindelse med anleggsveg som forbinder Nesveien til
riggområdet, for anleggsveg ned til brufundamentene på vestsiden av Visterflo, og for anleggsveger i
Greåkerdalen.

7.2

Rolvsøy – Yven alternativ 4b

Delstrekningen går fra Rolvsøy til Yven, se figur 7-5. Traseen starter i Fredrikstad kommune øst for
Østfoldhallen og går parallelt på nordsiden av eksisterende jernbane. Etter brua i Bjørnengveien dreier
banen mot nord fra eksisterende bane og senkes gradvis i en traukonstruksjon. Rett før Kirkestien
dekkes trauet med et lokk og går over i en betongtunnel. Betongtunnelen er ca. 630 m lang og
passerer på nordsiden av Rolvsøy kirke, under framtidig og eksisterende fv. 109 og kommer ut i
dagen ved Rolvsøysund, se figur 7-6. Visterflo og Moa idrettsanlegg krysses på en ca. 500 m lang
betongbru før banen fortsetter i en ca. 1230 m lang tunnel, se figur 7-7. Greåkerdalen krysses i
daglinje. På grunn av dårlige grunnforhold, legges daglinjen oppå en betongplate fundamentert på
stålkjernepeler til berg. Etter Greåkerdalen går banen videre i tunnel under Yven. Vetabekkveien,
Dalveien og Grålumveien (fv. 114) legges oppå tunnelportaler, se figur 7-8.
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Figur 7-7: Alternativ 4b Greåker

Figur 7-8: Alternativ 4b Greåkerdalen
7.2.1 Geotekniske tiltak
Det vises til tegninger ICP-16-V-15031, ICP-16-V-15041 og ICP-16-V-15051.
Spor
Fra strekningsgrense og videre mot overgangsbru for Bjørnengveien vil ny bane etableres nært
eksisterende bane og anleggsaktivitet vil påvirke banefyllingens stabilitet. Det er planlagt spunt og
kalksementpeler som geoteknisk tiltak. Fra overgangsbru og nordover til Rolvsøysund går banen
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videre i vanntett betongtunnel. Tilløpsfylling inn mot landkar for bru over Rolvsøysund K250 bygges
opp med lette fyllmasser.
Veg
Generelt forutsettes det bruk av lette fyllmasser for nye vegfyllinger over dagens terreng. For
tilløpsfylling for overgangsbru, veg på vestsiden av Rolvsøysund og ny veg i Greåkerdalen vil det også
være behov for kalksementstabilisering
Konstruksjoner
Overgangsbru i Bjørnengveien, K235, fundamenteres på stålkjernepeler til berg. Sikring av byggegrop
med innvendig avstivning. Kalksementpeler for avstivning, trafikkering på traubunn og håndterbarhet.
Betongtunnel, K240, fundamenteres generelt direkte på berg. I overgang til bru over Rolvsøysund,
K250, fundamenteres kulverten på stålkjernepeler til berg. Byggegrop sikres med en kraftig innvendig
avstivet dobbeltsidig spunt. Fotbolter og fotdrager benyttes i områder hvor det graves ned til berg. For
å unngå fare for vannlekkasje etableres det tetteskjerm i berg. Dette vil være aktuelt i områder hvor
byggegropa ligger i bebygd område. Løsmassene i byggegropa kalksementstabiliseres for byggbarhet
og for å avstive spunt i forbindelse med utgraving og etablering av innvendig avstivning.
Bru over Rolvsøysund, K250, fundamenteres på stålkjernepeler som bores inn i berg. Det er behov for
supplerende grunnundersøkelser og prøvepeling/boring for videre vurdering av peleløsning. Det
påpekes at dybdene er på grensen av hva som tidligere er utført. Det er i tillegg antatt bratt helning på
bergoverflaten og risiko for skrens ved boring av foringsrør for stålkjernepelene.
Byggegrop for pelefundamenter sikres med innvendig avstivet spunt. Byggegropen sikres også med
kalksementpeler for avstivning av spunt og for byggbarhet.
Det er store utfordringer med områdestabilitet på vestsiden av Rolvsøysund og antatt behov for
omfattende tiltak [10]. Omfanget av tiltak forventes å være mindre enn for alternativ 1a.
Landkarfyllinger, landkar og fundamenter ligger i identifisert faresone 7-1 med høy faregrad.
Innledende stabilitetsvurderinger viser for lav sikkerhet uten at tiltak gjennomføres. Det er vurdert
behov for stabilitetsforbedrende tiltak i skråningen ned mot Visterflo. Det er forutsatt omfattende bruk
av kalksementstabilisering. I neste fase bør det ses på bruk av en kombinasjon av kalksementpeling,
terrengjusteringer og motfylling.
På østsiden av Visterflo ligger brufundament delvis i faresone 7-3. Det er vurdert å være behov for
tiltak for sikring av områdestabiliteten.
Pelet betongplate i Greåkerdalen, K260, etableres for å unngå tilleggsbelastning på terreng i
Greåkerdalen. Av samme grunn bygges fyllingen delvis opp av lette fyllmasser. Området ligger i
faresone 8-1 med middels faregrad. Det benyttes stålkjernepeler som bores til berg. Kalksementpeler
settes for å forbedre sidestøtten til pelene. Det er antatt behov for tiltak i form av
kalksementpeling/motfylling for å sikre tilstrekkelig områdestabilitet.
Tunnelportaler på østsiden av Greåkerdalen fundamenteres delvis direkte på berg og delvis på
kalksementstabilisert grunn. Det kan bli behov for stålkjernepeler til berg for deler av konstruksjonen.
Byggegropene sikres med innvendig avstivet, dobbeltsidig spunt og kalksementpeler. Spunt avsluttet
på berg sikres med fotbolter og fotdrager. Ved behov benyttes tetningsskjerm for å hindre
vannlekkasje.
På vestsiden av Greåkerdalen blir det ikke behov for geotekniske tiltak for etablering av
påhuggssonen. Tunnelen kommer rett ut av bergsiden over eller om lag i terreng med tynt eller ingen
løsmassedekke.
Riggområder/anleggsveger
Det er behov for kalksementstabilisering for riggområdene på Rolvsøy, Moa og Greåkerdalen. Det er
antatt behov for stabilisering i forbindelse med anleggsveg i Greåkerdalen.
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Yven-Borg bryggerier alternativ 1a

Delstrekningen går fra Yven til Borg bryggerier se figur 7-9. Traseen starter i tunnelen under Yven og
føres fram til portal på østsiden av Yven. Etter en kort daglinje går banen i en dyp skjæring litt syd for
gården Nordre Yven. Yvenveien legges på bru over skjæring. Deretter føres banen på lettfylling mot
øst. E6 og Hundskinnveien krysses på ei 85 m lang bru, se figur 7-10. På østre siden av E6 går
jernbanen i daglinje og deretter i betongtunnel/trau gjennom boligområdet nord for Brevik. Albert
Moeskaus vei, Evenrødveien, Syrinveien og Frøyas vei reetableres over betongtunnel, men
Statsminister Kolstads vei brytes av ny bane, se figur 7-11. Banen følger deretter dagens trasé til Borg
bryggerier, se figur 7-12.

Figur 7-9: Alternativ 1a fra Yven til Borg bryggerier
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Figur 7-11: Alternativ 1a gjennom boligområdet Brevik
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Figur 7-12: Alternativ 1a mot Borg bryggerier

7.3.1 Geotekniske tiltak
Det vises til tegninger ICP-16-V-15061, ICP-16-V-15071 og ICP-16-V-15081.
Spor
Nord for tunnelportal på Yven går sporet over et parti med bløte løsmasser som
kalksementstabiliseres. Ved Nordre Yven gård kommer en bergskjæring uten behov for spesielle
geotekniske tiltak. Videre over Alvimjordet vil det være store behov for kalksementstabilisering også
med tanke på områdestabilitet for den slake skråningen ned mot nedenforliggende bekkeløp.
Det benyttes generelt lette fyllmasser der nye fyllinger legges ut over dagens terrengnivå, dette gjelder
også for tilløpsfyllinger til bruene ved Tunejordet og Vingulmorkveien.
Øst for Vingulmorkveien og fram til Borg bryggerier går nytt spor parallelt med eksisterende spor, og
det er behov for stabiliserende tiltak i flere faser i anleggsperioden. Det kreves tiltak på begge sider av
eksisterende og ny bane. Som sikringstiltak benyttes spunt og kalksementpeler.
Mellom Vingulmorkveien og bru ved Lande skole settes spunt på begge sider av eksisterende bane i
forbindelse med etablering av underbygning for nye spor på nordsiden. I senere fase settes spunt på
begge sider av ny bane for sikring når det graves for ny underbygning på sørsiden.
Ved Lande skole og Borg bryggerier skjærer sporet seg relativt dypt inn i løsmassene og det er behov
for å etablere permanent spunt som støttekonstruksjon. Denne utformes som bakforankret permanent
spunt som settes med alle spuntnålene til berg eller som styltespunt.
I området ved Lande skole til Borg bryggerier går banen gjennom områder dominert av
morenemateriale. Det forventes å være anleggstekniske utfordringer mht. etablering av spunt og at
det stedvis må benyttes borede løsninger for å få satt spunt til nødvendig dybde. Det vil også være
behov for å etablere tett spunt/støttekonstruksjon for å hindre setninger på nærliggende bebyggelse.
Veg
Generelt forutsettes det bruk av lette fyllmasser for nye vegfyllinger over dagens terreng. For
tilløpsfylling til bruer vil det i tillegg være behov for kalksementstabilisering.
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Konstruksjon
Tunnelportal, K268, fundamenteres delvis direkte på berg og delvis på kalksementstabilisert grunn.
Det kan bli behov for stålkjernepeler til berg for deler av konstruksjonen. Nivå traubunn byggegrop
ligger relativt grunt og utføres som åpen byggegrop med graveskråninger som sikres med
kalksementpeler. Dette gjelder også for overgangene til bergskjæring nord for gården Williamsborg.
På Tunejordet fundamenteres jernbanebru, K270, på stålkjernepeler til berg. Byggegrop sikres med
innvendig avstivning. Kalksementpeler benyttes med hensyn til avstivning mellom spunt og for å gjøre
de bløte massene lettere å håndtere.
Byggegrop for betongtrau og betongtunnel øst for E6 og gjennom boligområdet på Brevik sikres med
kraftig dobbeltsidig spunt med innvendig avstivning. Bredden på byggegropa er ca. 18 m med
gravedybder fra 2 m til 10 m og med opp til 2 stivernivåer. Dybder til berg varierer i området, og
spunten settes delvis som svevespunt og delvis til berg. Nivå traubunn ligger i løsmasser. Det settes
kalksementpeler i byggegrop for avstivning og byggbarhet. Det er tett bebyggelse i området og
forventet høy grunnvannstand. Det må derfor gjennomføres tiltak for å hindre/motvirke
grunnvannsenkning og risiko for terrengsetninger i influenssone for tiltaket.
Undergang i Vingulmorkveien K273, overgangsbru i Vingulmorkveien K275 og vegbru i Bryggeriveien
K285 fundamenteres på peler til berg. Byggegrop sikres med innvendig avstivning og
kalksementpeler.
Riggområder/anleggsveger
Det er behov for kalksementstabilisering for riggområdene på begge sider av ny bane i Alvimdalen og
for riggområdet på sørsiden av banen på Brevik.

7.4

Yven Borg bryggerier alternativ 4bH

Delstrekningen går fra Yven til Borg bryggerier, se figur 7-13. Traseen starter i tunnelen under Yven
og føres fram til portal på østsiden av Knattås. Etter tunnelen stiger jernbanen på lettfylling for å
krysse over E6 og Hundskinnveien på en ca. 180 m lang bru. Rådmann Dalens vei opprettholdes og
legges over tunnelportal, se figur 7-14. På østre siden av E6 fortsetter banen vekselvis på
konstruksjoner (uten lager der det er sporveksler) og bruer på en høyde over terreng på mellom 7-9
meter, se figur 7-15. Etter passering av Vingulmorkveien kommer banen inn i Vogts vei og senkes ned
mot Tuneveien, se figur 7-16. Fra Tuneveien og fram til vest for Borg bryggerier legges banen i
betongtunnel. Betongtunnelen passerer rett nord for Lande skole der betongtunnelen har sitt lavbrekk
for deretter å stige mot delstrekningsgrensen ved Borg bryggerier.
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Figur 7-13: Alternativ 4bH fra Yven til Borg bryggerier

Figur 7-14: Alternativ 4bH over Tunejordet
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Figur 7-15: Alternativ 4bH gjennom næringsområdet Tunejordet, med omlegging av Vogts vei
gjennom kulvert under dobbeltsporet.

Figur 7-16: Alternativ 4bH mellom Vingulmorkveien og Tuneveien
7.4.1 Geotekniske tiltak
Det vises til tegninger ICP-16-V-15091, ICP-16-V-15101 og ICP-16-V-15111.
Spor
Fra tunnelportal ved Knattås går sporet over et parti med bløte løsmasser fram til bru over E6 som må
kalksementstabiliseres. Videre østover ligger banen stort sett på og i konstruksjoner fram til
stasjonsområdet. Der hvor banen blir liggende på løsmasser må det stedvis kalksementstabiliseres.
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Det benyttes generelt lette fyllmasser der nye fyllinger legges ut over dagens terrengnivå.
Ved Lande skole vil det være behov for stabiliserende tiltak i forbindelse med arbeider i nærhet av
eksisterende spor. Det vil i tillegg til spunt for sikring av banen være behov for spunt mot bebyggelse.
I området ved Lande skole til Borg bryggerier går banen gjennom områder dominert av
morenemateriale. Det forventes å være knyttet anleggstekniske utfordringer i forbindelse med
etablering av spunt og at det stedvis må benyttes borede løsninger for å få satt spunt til nødvendig
dybde. Spunten må også være tilstrekkelig tett til å forhindre vannlekkasje i betydelig grad.
Veg
Generelt forutsettes det bruk av lette fyllmasser for nye vegfyllinger over dagens terreng. Dette gjelder
spesielt over tunnelportal på Yven.
Konstruksjoner
Tunnelportal, K268, fundamenteres delvis direkte på berg og delvis på kalksementstabilisert grunn.
Det kan bli behov for stålkjernepeler til berg for deler av konstruksjonen. Nivå traubunn byggegrop
ligger relativt grunt og utføres som åpen byggegrop med graveskråninger som sikres med
kalksementpeler ved behov.
Linjebru over Tunejordet, K270, på stålkjernepeler til berg. De mange byggegropene for
fundamentene sikres med innvendig avstivning og kalksementpeler med hensyn til byggbarhet og
avstivning. Det er varierende dybder til berg, men de fleste spuntene blir avsluttet over bergnivå.
Støttekonstruksjon ved Sørlitorget, K271, fundamenteres på stålkjernepeler til berg. Byggegrop sikres
delvis kun med kalksementpeler og delvis med dobbeltsidig spunt. Bredden på byggegropa er ca. 18
m med relativt små gravedybder. Der det er behov for spunt antas det kun ett avstivningsnivå ved
behov. Nivå traubunn ligger i løsmasser. Det settes kalksementpeler i byggegrop for avstivning og
byggbarhet.
Betongtunnel på Valaskjold, K280, fundamenteres direkte på avretningslag på utgravd
kalksementstabilisert grunn og delvis på berg. Byggegropen sikres med kraftig dobbeltsidig spunt med
innvendig avstivning. Bredden på byggegropa er ca. 34 m med gravedybder som varierer fra ca 2 m til
ca 16 m og med opp til 4 stivernivåer. Dybder til berg varierer i området og spunten settes delvis som
svevespunt og delvis til berg. Nivå traubunn ligger delvis i løsmasser og delvis på berg. Det settes
kalksementpeler i byggegrop for avstivning og byggbarhet. Det er tett bebyggelse i området og
forventet høy grunnvannstand. Det må derfor gjennomføres tiltak for å hindre/motvirke
grunnvannsenkning og risiko for terrengsetninger i influenssone for tiltaket.
Vegbru i Bryggeriveien, K285, fundamenteres direkte på betongveggene på K280. Byggegrop sikres
med innvendig avstivning og kalksementpeler.
Riggområder/anleggsveger
Det er behov for kalksementstabilisering for riggområdene på begge sider av ny bane på Tunejordet.
Det samme gjelder de tre riggområdene som ligger på nordsiden av banen ved Albert Moskaus vei,
Vingulmorkveien og Lande Senter.

7.5

Yven – Borg bryggerier alternativ 4bL

Delstrekningen går fra Yven til Borg bryggerier, se figur 7-17. Forskjellen mellom alternativ 4bH og
4bL er at fra Knattås til vest for Borg bryggerier ligger alternativ 4bL i betongtunnel hele veien, se figur
7-18. Sammenlagt lengde på tunnel og betongtunnel fra delstrekningsgrensen i Yven til rett vest for
Borg bryggerier er ca. 3300 m.
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Figur 7-17: Alternativ 4bL fra Yven til Borg bryggerier
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Figur 7-18: Alternativ 4bL fra Knattås til Borg bryggerier
7.5.1 Geotekniske tiltak
Det vises til tegninger ICP-16-V-15121, ICP-16-V-15131 og ICP-16-V-15141.
Spor
Spor går i dette området i sin helhet gjennom lang betongtunnel, K270.
Ved Lande skole vil det være behov for stabiliserende tiltak i forbindelse med arbeider i nærhet av
eksisterende spor. Det vil i tillegg til spunt for sikring av banen være behov for spunt mot bebyggelse
I området ved Lande skole til Borg bryggerier går banen gjennom områder dominert av
morenemateriale. Det forventes å være knyttet anleggstekniske utfordringer i forbindelse med
etablering av spunt og at det stedvis må benyttes borede løsninger for å få satt spunt til nødvendig
dybde. Dette må undersøkes i mer detalj i neste planfase.
Veg
Generelt forutsettes det bruk av lette fyllmasser for nye vegfyllinger over dagens terreng.
Konstruksjon
Betongtunnel på Tunejordet, K270, fundamenteres direkte på avretningslag på utgravd
kalksementstabilisert grunn og delvis på berg. Byggegropen sikres med kraftig dobbeltsidig spunt med
fortrinnsvis innvendig avstivning. Bredden på byggegropa varierer fra ca. 22 m til opp mot 40 m. Størst
bredde er det ved Borg bryggerier. Gravedybder i løsmasser varierer fra ca 6 m til ca 16 m og med
opp til 4 stivernivåer. Dybder til berg varierer i området og spunten settes delvis som svevespunt og
delvis til berg. Nivå traubunn ligger delvis i løsmasser og delvis på berg. Det settes kalksementpeler i
byggegrop for avstivning og byggbarhet. Det er tett bebyggelse i området og forventet høy
grunnvannstand. Det må derfor gjennomføres tiltak for å hindre/motvirke grunnvannsenkning og risiko
for terrengsetninger i influenssone for tiltaket.
Overgangsbru i Bryggeriveien, K285, fundamenteres direkte på betongvegg på K270. Byggegrop
sikres med innvendig avstivning og kalksementpeler.
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Riggområder/anleggsveger
Det er behov for kalksementstabilisering for riggområdene på begge sider av ny bane på Tunejordet.
Det samme gjelder de tre riggområdene som ligger på nordsiden av banen ved Albert Moskaus vei,
Vingulmorkveien og Lande Senter.

7.6

Yven – Borg bryggerier alternativ 5cH

Delstrekningen går fra Yven til Borg bryggerier, se figur 7-19. Traseen starter i tunnelen under Yven
og føres fram til portal på østsiden av Yven. Tunnelportalen ligger litt nord for alternativ 1a. Etter en
kort daglinje går jernbanen i en skjæring gjennom gården nordre Yven. Yvenveien legges på bru over
skjæring. Deretter føres banen på lettfylling mot øst i traseen til Ordfører Thorbjørnsen vei. E6 og
Hundskinnveien krysses på en ca. 300 m lang bru, se figur 7-20. Øst for E6 fortsetter banen vekselvis
på konstruksjoner (uten lager der det er sporveksler) og bruer på en høyde over terreng på mellom 7
og 10 meter, se figur 7-21. Banen følger Vogts vei og senkes fra kryssingen av Vingulmorkveien ned
mot Tuneveien, se figur 7-22. Fra Tuneveien og fram til vest for Borg bryggerier legges banen i
betongtunnel. Betongtunnelen passerer rett nord for Lande skole der den har sitt lavbrekk for deretter
å stige mot delstrekningsgrensen ved Borg bryggerier.

Figur 7-19: Alternativ 5cH fra Yven til Borg bryggerier
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Figur 7-20: Alternativ 5cH over Alvimdalen

Figur 7-21: Alternativ 5cH i Vogts vei
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Figur 7-22: Alternativ 5cH mellom Vingulmorkveien og Tuneveien
7.6.1 Geotekniske tiltak
Det vises til tegninger ICP-16-V-15151, ICP-16-V-15161 og ICP-16-V-15171.
Spor
Nordøst for tunnelportal på Yven går sporet over et parti med bløte løsmasser fram til gården
Williamsborg hvor banen i et kort strekk går gjennom antatt bergskjæring. På østsiden av
bergskjæringen er det antatt behov for permanent spunt som støttekonstruksjon i overgangen til
løsmassene. Videre østover ligger banen stort sett på og i konstruksjon fram til stasjonsområdet. Der
hvor sporet blir liggende på stedlige masser, kalksementstabiliseres det.
Det benyttes generelt lette fyllmasser der nye fyllinger legges ut over dagens terrengnivå.
Ved Lande skole vil det være behov for stabiliserende tiltak i forbindelse med arbeider i nærhet av
eksisterende spor. Det vil i tillegg til spunt for sikring av banen være behov for spunt mot bebyggelse.
Veg
Generelt forutsettes det bruk av lette fyllmasser for nye vegfyllinger over dagens terreng. På
Tunejordet/Alvimjordet er det antatt behov for kalksementstabilisering. Dette gjelder også for
tilløpsfyllinger ved overgangsbru i Bryggeriveien, K285, og i Hundskinnveien, K620.
Konstruksjon
Tunnelportal på Yven fundamenteres delvis direkte på berg og delvis på kalksementstabilisert grunn.
Det kan bli behov for stålkjernepeler til berg for deler av konstruksjonen. Nivå traubunn byggegrop
ligger relativt grunt og utføres som åpen byggegrop med graveskråninger som sikres med
kalksementpeler ved behov.
Linjebru på Tunejordet, K270, fundamenteres på stålkjernepeler til berg. De mange byggegropene for
fundamentene sikres med innvendig avstivning og kalksementpeler med hensyn til byggbarhet og
avstivning. Det er varierende dybder til berg, men de fleste spuntene blir avsluttet over bergnivå.
Trau-/støttekonstruksjon ved Vogts vei, K271, og Tunejordet bru bruene, K270, fundamenteres på
stålkjernepeler til berg. Byggegrop sikres delvis kun med kalksementpeler og delvis med dobbeltsidig
spunt. Bredden på byggegropa er ca. 18 m med relativt små gravedybder. Der det er behov for spunt
antas det kun ett avstivningsnivå ved behov. Nivå traubunn ligger i løsmasser. Det settes
kalksementpeler i byggegrop for avstivning og byggbarhet.
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Betongtunnel og trau, K280, på Valaskjold fundamenteres direkte på avretningslag på utgravd
kalksementstabilisert grunn og delvis på berg. Byggegropen sikres med kraftig dobbeltsidig spunt med
innvendig avstivning. Bredden på byggegropa er ca. 34 m med gravedybder varierer fra ca 2 m til ca
17 m og med opp til 4 stivernivåer. Dybder til berg varierer i området, og spunten settes delvis som
svevespunt og delvis til berg. Nivå traubunn ligger delvis i løsmasser og delvis på berg. Det settes
kalksementpeler i byggegrop for avstivning og byggbarhet. Det er tett bebyggelse i området og
forventet høy grunnvannstand. Det må derfor gjennomføres tiltak for å hindre/motvirke
grunnvannsenkning og risiko for terrengsetninger i influenssone for tiltaket.
I området ved Lande skole til Borg bryggerier går banen gjennom områder dominert av
morenemateriale. Det forventes å være knyttet anleggstekniske utfordringer i forbindelse med
etablering av spunt og at det stedvis må benyttes borede løsninger for å få satt spunt til nødvendig
dybde.
Overgangsbru i Bryggeriveien, K285, fundamenteres direkte på trauveggene til K280. Overgangsbru i
Hundskinnveien, K620, fundamenteres på stålkjernepeler til berg. Byggegrop sikres med innvendig
avstivning og kalksementpeler.
Riggområder/anleggsveger
Det er behov for kalksementstabilisering for riggområdene på begge sider av ny bane på Tunejordet.
Det samme gjelder riggområdene som ligger på nordsiden av banen mellom Albert Moskaus vei og
Vingulmorkveien samt ved Lande Senter.

7.7

Yven – Borg bryggerier alternativ 5cL

Delstrekningen går fra Yven til Borg bryggerier, se figur 7-23. Forskjellen mellom alternativ 5cH og 5cL
er at fra østsiden av Yven til vest for Borg bryggerier ligger alternativ 5cL i betongtunnel hele veien, se
figur 7-24. Sammenlagt lengde på tunnel og betongtunnel fra delstrekningsgrensen midt i Yven til vest
for Borg bryggerier er ca. 3500 m.
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Figur 7-23: Alternativ 5cL fra Yven til Borg bryggerier

Figur 7-24: Alternativ 5cL fra Yven til Borg bryggerier
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7.7.1 Geotekniske tiltak
Det vises til tegninger ICP-16-V-15181, ICP-16-V-15191 og ICP-16-V-15201.
Spor
Spor går i dette området i sin helhet gjennom lang betongtunnel, K270.
Ved Lande skole vil det være behov for stabiliserende tiltak i forbindelse med arbeider i nærhet av
eksisterende spor. Det vil i tillegg til spunt for sikring av banen være behov for spunt mot bebyggelse.
I området ved Lande skole til Borg bryggerier går banen gjennom områder dominert av
morenemateriale. Det forventes å være knyttet anleggstekniske utfordringer til etablering av spunt og
at det stedvis må benyttes borede løsninger for å få satt spunt til nødvendig dybde.
Veg
Generelt forutsettes det bruk av lette fyllmasser for nye vegfyllinger over dagens terreng.
Konstruksjoner
Betongtunnel Tunejordet, K270, fundamenteres direkte på avretningslag på utgravd
kalksementstabilisert grunn og delvis på berg. Byggegropen sikres med kraftig dobbeltsidig spunt
fortrinnsvis med innvendig avstivning. Bredden på byggegropa varierer fra ca. 22 m til opp mot 40 m.
Størst bredde er det ved Borg bryggerier. Gravedybder i løsmasser varierer fra ca 4 m til ca 16 m og
med opp til 4 stivernivåer. Dybder til berg varierer i området og spunten settes delvis som svevespunt
og delvis til berg. Nivå traubunn ligger delvis i løsmasser og delvis på berg. Det settes
kalksementpeler i byggegrop for avstivning og byggbarhet. Det er tett bebyggelse i området og
forventet høy grunnvannstand. Det må derfor gjennomføres tiltak for å hindre/motvirke
grunnvannsenkning og risiko for terrengsetninger i influenssone for tiltaket.
Overgangsbru i Bryggeriveien K285 fundamenteres direkte på trauveggene til K270. Overgangsbru i
Hundskinnveien, K620, fundamenteres på stålkjernepeler til berg. Byggegrop sikres med innvendig
avstivning og kalksementpeler.
Riggområder/anleggsveger
Det er behov for kalksementstabilisering for riggområdene på begge sider av ny bane på Tunejordet.
Det samme gjelder riggområdene som ligger på nordsiden av banen mellom Albert Moeskaus vei og
Vingulmorkveien samt ved Lande Senter.

7.8

Borg bryggerier – Klavestad alternativ Midt-7

For alle alternativ følger ny jernbane dagens trasé inn mot Sarpsborg stasjon etter kurven ved Borg
bryggerier. Ny Sarpsborg stasjon får samme beliggenhet som dagens stasjon. Øst for stasjonen i
retning Halden passerer jernbanen i alternativ Midt-7 Olavsvollen i samme trasé som dagens spor,
på sørsiden av de best bevarte delene av Olavsvollen. Videre fortsetter jernbanen gjennom Tarris, og
på bru over Sarpsfossen. Ny jernbanebru over Sarpsfossen vil ligge ca. 115 m nord for dagens
jernbanebru. Etter brua dreier jernbanen sørover og legges i dagens jernbanetrasé ved Hafslund
skole. På østsiden av Sarpsfossen er det lagt inn avgreninger til Østre linje, én for tog fra Sarpsborg
og én for tog fra Halden. Sør for Hafslund skole følger ny jernbane eksisterende trasé og kobles til
eksisterende enkeltspor ved km. 112.341.
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Figur 7-25: Alternativ Midt-7 fra Borg bryggerier til Klavestad med rv. 111 i dagens trasé

Figur 7-26: Sarpsborg stasjon, alternativ Midt-7 og Midt-10
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Ny fv.118 krysser Borregaards industrispor i dagens vegtrasé, og følger parallelt med ny jernbane
videre østover over Sarpsfossen. Ny vegbru etableres inntil ny jernbanebru i samme høyde. Dagens
vegbru vil fungere som ny gang- og sykkelveg. Fv. 118 og rv. 111 i Statsminister Torps vei møtes i
en ny rundkjøring som blir liggende ca. 70 m nord for dagens kryss. Vegen fortsetter østover mellom
ny jernbane og Hafslund hovedgård. Det etableres rundkjøring ved Hafslund skole med avgreining
for fv. 581 Nordbyveien og fv. 583 Haugeveien. Rv. 111 vil følge dagens trasé med utvidelse for
kollektivfelt inn mot rundkjøring fv.118, eller legges om i alternativ trasé øst for Hafslund hovedgård.

Figur 7-27: Sarpsfossen, felles plan veg og bane, alternativ Midt-7

7.8.1 Geotekniske tiltak
Det vises til tegninger ICP-16-V-15211, ICP-16-V-15221, ICP-16-V-15231 og ICP-16-V-15241.
Spor
For alternativ 1a fram til Glengshølen sikres skjæringer på begge sider av banen med permanent
spunt. Det benyttes kraftig spunt med opp til 12 m høyde og 3 utvendige avstivningsnivåer. På grunn
av varierende dybder og til dels store dybder til berg settes spunten stedvis til berg og stedvis som
svevespunt med stylter til berg. For de andre trasealternativene kommer banen ut fra tett kulvert/trau
ved Glengshølen.
I området ved Glengshølen er det meget bløt kompressibel kvikk leire, mens det stedvis mot
bebyggelsen på sørsiden av banen er forekomster av fastere morenemasser og berg i dagen.
Området ligger i faresone 10-6 med middels faregrad [10]. I anleggsfasen vil ny bane bli anlagt i
nærhet av eksisterende bane. Det vil i dette området være et omfattende behov for sikringstiltak i form
av kalksementpeling for sikring av lokal og områdestabilitet samt avstivning for spunt.
Spunt etableres i flere faser for oppstøtting i forbindelse med gravearbeider for nye spor, infrastruktur
og konstruksjoner. Spesielt nevnes langsgående spunt som deler av stasjonsområdet fra Glengshølen
og gjennom hele stasjonsområdet, og spunt langs tømmerspor.
Det foreligger lite grunnundersøkelser langs eksisterende spor i stasjonsområdet, men tidligere utførte
og nye undersøkelser utført i nærheten viser at det må forventes at store deler av stasjonsområdet
ligger på områder med dype kvikkleireforekomster. Området ligger innenfor løsne- og utløpsområde
for faresonene 10-6 og 11-1 med middels faregrad [10]. Det forventes et stort behov for
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kalksementstabilisering med tanke på byggefase og permanent fase. I byggefasen vil kalksementpeler
fungere som støtte for spunt og gjøre de bløte massene mer håndterlige. I permanent fase benyttes
kalksementpelene for å få tilstrekkelig områdestabilitet, setningsreduksjon og vil virke
vibrasjonsdempende. På grunn av mangelfullt grunnlag nevnes det spesielt at anslått mengde i
kalkylen har relativ stor usikker.
I området på nordsiden av banen ved Opsund deponi er det stor forekomst av forurensede masser
med høyt organisk innhold. Det er utført undersøkelser i dette området og det henvises til rapportene
[14] og [15]. Det er forutsatt tiltak for å minimere uttak av forurensede masser. Dette innebærer at
banen i dette området etableres på betongplate som settes på rammede betongpeler til berg. Det
påpekes at det er usikkerheter knyttet til denne løsningen som må vurderes nærmere i senere fase av
prosjektet. Dette er spesielt knyttet til om det er fare for lekkasje langs pelene og ned til underliggende
vannførende lag.
Det vil sannsynligvis være behov for tiltak for å sikre områdestabiliteten for den østre delen av
stasjonsområdet ned mot Glomma. Det er her tenkt benyttet en permanent spunt på innsiden av
dagens industrispor. Det er satt i gang undersøkelser for å framskaffe bedre grunnlag for vurdering av
behov for tiltak.
Videre på Tarris fortsetter banen over område med svært varierende grunnforhold og med
nivåforskjeller som gjør det spesielt utfordrende med tanke på lokal- og områdestabilitet. Tarris ligger i
faresone 11-1 med middels faregrad [10]. Det er også mye eksisterende infrastruktur som skal
ivaretas i anleggsfasen. I tillegg til det store omfanget av tiltak, medfører dette at det er behov for å
gjøre mye arbeid med metoder som påvirker eksisterende infrastruktur i minst mulig grad. Det er
utstrakt bruk av spunt for å sikre stabiliteten i midlertidige og permanent fase. Dette omfatter blant
annet etablering av permanent spunt mot Glomma, Sarpsfossen og ned mot Borregaard. Dette vil
være en kraftig spunt som i størst mulig grad avstives utvendig i et til to nivåer. På grunn av stor
variasjon i dybde til berg vil spunten stedvis avsluttes på berg og stedvis utføres som styltespunt. Det
vil være steder langs spuntveggen hvor det ikke er hensiktsmessig, eller mulig, å etablere stag til berg.
I disse områdene må andre avstivningsløsninger tas i bruk som for eksempel løsmassestag. Dersom
det avdekkes at det er store dybder til berg kan det bli behov for spesielle tiltak for å komme ned til
berg med spunten. En slik løsning kan være borede stålrørspunt/peler.
Der det er behov for og mulig å utføre, sikres grunnen med kalksement. Størst omfang forventes i
området ned mot bru ved Sarpsfossen og i områder hvor nye fyllinger ligger over eksisterende
terrengnivå. For disse fyllingene skal det i tillegg benyttes lette fyllmasser. Som ytterligere
setningsreduserende tiltak kan det være aktuelt å utføre masseutskifting med lette fyllmasser.
Både for spunting og kalksementpeling vil det være knyttet utfordringer til innslag av faste lag, stein og
blokk. For spuntingens del kan aktuelle tiltak være forboring eller boret rørspunt. For kalksementpeling
kan det i områder med stein/blokk være aktuelt å benytte mindre dimensjon pel eller jetpeler.
På Hafslundsiden vil ny bane delvis ligge på fylling, delvis på terrengnivå, og delvis i skjæring.
Grunnforholdene i området bærer preg av å ligge delvis i og i nærheten av moreneryggen. Det er
identifisert to faresoner i området; faresone 12-1 med faregrad høy, og Faresone 12-5 som ikke er
faregradsklassifisert [10]. Generelt består grunnen av lag med antatt bløt silt / leire over fastere lag av
morenemasser. Det utelukkes ikke at det finnes underliggende bløte lag, og dette må undersøkes og
analyseres videre. Det må forventes forekomster av stein/blokk i jordlag hvor det er behov for å
installere kalksementpeler og spunt.
På Hafslundsiden viser innledende vurderinger at områdestabiliteten i utgangspunktet ikke er
tilstrekkelig høy etter dagens regelverk. Det vil derfor bli behov for utstrakt bruk av kalksementpeler og
lette fyllmasser for å sikre fyllingene og skjæringene. I anleggsfasen vil det også flere steder være
behov for avstivende spunt mot eksisterende bane og terreng. Her vil nærføring til eksisterende bane
ved Hafslund skole medføre et stort spuntbehov.
På sørsiden av Hafslund skole sikres skjæring med kraftig avstivet permanent spunt, K990. Det
forventes opp til 3 avstivningsnivåer og at spunten rammes til berg. Også her vil det kunne være
utfordringer knyttet til faste lag og/eller blokk i massene.
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Veg
Bygging av veger på Glengshølen, Tarris og Hafslund møter tilsvarende utfordringer som bane og
anses derfor dekket av tekst ovenfor.
Konstruksjon
Frem til Glengshølen sikres skjæringer på begge sider av banen med permanent spunt. Det benyttes
kraftig spunt med opp til 12 m høyde og 3 utvendige avstivningsnivåer. På grunn av varierende dybder
og til dels store dybder til berg settes spunten stedvis til berg og stedvis som svevespunt med stylter til
berg.
Generelt for alle konstruksjoner antas fundamentering på peler til berg. I stasjonsområdet er det
relativt grunne fundamenteringsnivåer og byggegroper antas utført i kalksementstabilisert grunn med
spunt mot spor i drift. For konstruksjoner på Tarris og Hafslund antas de fleste byggegroper sikret med
innvendig avstivet spunt. Videre følger en noe mer utfyllende beskrivelse av de største
konstruksjonene.
Undergangene ved Glengshølen og på Sarpsborg stasjon, K290 og K300. Byggegropene er relativt
grunne og sikres med bruk av kalksementpeler. Mot spor i drift sikres utgravingen med
«midtspunten». Denne må avstives med 2-3 nivåer med utvendige stag.
Sikring av byggegrop for overgangsbru ved Sarpsborg Stasjon, K310, gjøres med kalksementpeler.
K330, Borregaard Linjebru og K630 vegbru. Det vil være utfordringer knyttet til etablering av
byggegropen. Spesielt med tanke på nærhet til eksisterende jernbanebru og industrispor.
Byggegropen sikres med innvendig avstivet kraftig spunt. Etablering av de mest kritiske delene må
utføres ekstra skånsomt og i perioder uten trafikk på spor. Det kan bli aktuelt å benytte jetpeler for å
etablere støtte for eksisterende bru og fylling.
K336 Midlertidig linjebru: Vil på grunn av nærhet til spor etableres i innvendig avstivet spuntgrop og vil
også etableres ekstra skånsomt og delvis i perioder uten trafikk på spor.
Punktering av vannførende lag og erosjon kan være en problemstilling i forbindelse med boring for
peler i Tarrisområdet. Det vil være viktig å kartlegge eventuelle vannførende lag. Det må vurderes om
det er behov for tiltak i forbindelse med peling. Permanent spunt vil være med på sikre mot potensiell
utvasking i og med at den vil kunne avskjære vannstrøm i vannførende lag. Det bør legges opp til at
spunten etableres før pelearbeidet påbegynnes.
Bruer over Sarpsfossen, K350 og K650, Landkar fundamenter sikres med innvendig avstivet spunt.
Fundamenteres på berg på peler som settes fra flåte.
Byggegroper for konstruksjoner på Hafslundsiden sikres generelt med innvendig avstivet spunt og
kalksement ved behov.
På Tarris og Hafslund er det varierende grunnforhold og det kan stedvis bli behov for borede løsninger
for sikring av byggegrop.
Undergang K690 Navestadveien etableres i kalksementstabilisert grunn.
Riggområder/anleggsveger
Det er behov for kalksementstabilisering for riggområdene nord for Sarpsborg stasjon og på
Hafslund/Hølen.

7.9

Borg bryggerier – Klavestad alternativ Midt-10

For jernbanen er dette alternativet likt som alternativ Midt-7 bortsett fra at sporene ligger ca. 5 m
høyere ved Tarris for å tillate at fv. 118 skal kunne passere under jernbanen.
Fv.118 krysser under jernbanesporet mellom Olavsvollen og Tarris, og går på bru over Sarpsfossen
parallelt med den nye jernbanebrua fram til ny rundkjøring i krysset med fv. 581 Nordbyveien.
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Vegbrua ligger lavere enn jernbanebrua over elva. På østsiden av elva fortsetter fv.118 på nordsiden
av jernbanen. Videre krysser ny fv. 118 over avgreningen til Østre linje og møter rv. 111 i en ny
rundkjøring nord for Hafslund skole. Rv. 111 vil i alternativ Midt-10 ligge i dagens trasé fra
Statsminister Torps vei til rundkjøring ny fv.118 ved Hafslund skole. Vestover fra Statsminister Torps
vei etableres det kollektivveg som krysser under dagens jernbanebru og følger Øyveien til
rundkjøring fv.118. Dette gir bussene en snarveg til Sarpsborg sentrum.

Figur 7-28: Alternativ Midt-10 fra Borg bryggerier til Klavestad med rv. 111 i dagens trasé
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Figur 7-29: Sarpsfossen, felles plan veg og bane, alternativ Midt-10
7.9.1 Geotekniske tiltak
Det vises til tegninger ICP-16-V-15251, ICP-16-V-15261 og ICP-16-V-15271.
For stasjonsområdet fram til Tarris vil Midt-7 og Midt-10 være tilnærmet like med hensyn til
geotekniske tiltak.
På Tarris vil det generelt være like tiltak som Midt-7. Hovedforskjellen mellom alternativene er at veg
ligger på siden mot Glomma og at banen ligger høyere i alternativ Midt-10. Det vil derfor være behov
for støttekonstruksjon mellom bane og veg. Denne er tenkt utført som kraftig utvendig avstivet spunt.
På Hafslundsiden vil det også være tilsvarende løsninger som for Midt-7. Hovedforskjellen ligger i at
vegfyllinger legges høyere over dagens terreng og lengre ut mot Glomma. Noe som medfører større
behov for lette fyllmasser og kalksementstabilisering.

7.10 Borg bryggerier – Klavestad alternativ NFO-9
Stasjonen vil ligge på samme sted som for alternativ «Midt», men spor og plattformer vil være
forskjøvet noe nordover. Etter stasjonen går jernbanelinja nord for Olavsvollen og Tarris på en 650 m
lang bru som starter omtrent ved Olavsvollen og krysser Sarpsfossen ca. 190 m nord for
eksisterende jernbanebru. Etter brua dreier jernbanelinja mot sør og møter eksisterende
jernbanelinje ved Hafslund skole. Herfra ligger den nye traseen langs eksisterende trasé videre mot
Klavestad. På østsiden av Sarpsfossen er det lagt inn avgreninger til Østre linje, én for tog fra
Sarpsborg og én for tog fra Halden. Sør for Hafslund skole følger ny jernbane eksisterende trasé og
kobles til eksisterende enkeltspor ved km 112,341.
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Figur 7-30: Alternativ NFO-9 fra Borg bryggerier til Klavestad med rv. 111 i dagens trasé

Figur 7-31: Sarpsborg stasjon, alternativ NFO-9 og NFO-10
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Ny fv.118 krysser Borregaards industrispor i dagens vegtrasé, og følger parallelt med ny jernbane
videre østover over Sarpsfossen. Ny vegbru etableres inntil ny jernbanebru i samme høyde. Dagens
vegbru vil fungere som ny gang- og sykkelveg. Fv. 118 og rv. 111 i Statsminister Torps vei møtes i
en ny rundkjøring som blir liggende ca. 120 m nord for dagens kryss. Vegen fortsetter østover
mellom ny jernbane og Hafslund hovedgård. Det etableres rundkjøring ved Hafslund skole med
avgreining for fv. 581 Nordbyveien og fv. 583 Haugeveien. Rv. 111 vil følge dagens trasé med
utvidelse for kollektivfelt inn mot rundkjøring fv. 118, eller legges om i alternativ trasé øst for Hafslund
hovedgård.

Figur 7-32: Sarpsfossen, felles plan veg og bane, alternativ NFO-9
Rv. 111 utvides med kollektivfelt i nordgående retning fra Sarpebakken og fram til det nye krysset
nordvest for Hafslund hovedgård
7.10.1 Geotekniske tiltak
Det vises til tegninger ICP-16-V-15281, ICP-16-V-15291 og ICP-16-V-15301.
Tiltakene er generelt beskrevet i avsnitt 7.8 for Midt-7 alternativet. I det etterfølgende er forskjellene
mellom NFO-9 og Midt-7 trukket frem.
For stasjonsområdet fram til Tarris vil hovedforskjellen i forhold til Midt-7 være at det er behov for en
større betongplate ved Opsund deponi.
På Tarris er hovedforskjellen at banen går på bru på utsiden av Tarrisområdet. For etablering av veger
vil det generelt være tilsvarende tiltak som for Midt-7.
Bru over Glomma, K350, fundamenteres på peler til berg. Landkarfundamenter etableres i
spuntavstivet byggegrop.
På Hafslundsiden vil det også være tilsvarende løsninger som for Midt-7. Hovedforskjellen ligger i at
vegfyllinger legges høyere over dagens terreng og lengre ut mot Glomma. Noe som medfører større
behov for lette fyllmasser og kalksementstabilisering.
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7.11 Borg bryggerier – Klavestad alternativ NFO-10
For jernbanen er dette alternativet likt som alternativ NFO-9.
Fv.118 ligger noe lavere i terrenget ved Tarris i alternativ NFO-10 sammenlignet med NFO-9. Vegen
fortsetter i lav høyde over elva og krysser under ny jernbane på Hafslundsiden. På østsiden av elva
fortsetter fv. 118 på nordsiden av jernbanen. Videre krysser ny fv. 118 over avgreningen til Østre linje
og møter rv. 111 i en ny rundkjøring nord for Hafslund skole. Rv. 111 vil i alternativ NFO-10 ligge i
dagens trasé fra Statsminister Torps vei til rundkjøring ny fv. 118 ved Hafslund skole. Rv. 111 vil i
alternativ NFO-10 ligge i dagens trasé fra Statsminister Torps vei til rundkjøring ny fv. 118 ved
Hafslund skole. Vestover fra Statsminister Torps vei etableres det kollektivveg som krysser under
dagens jernbanebru og følger Øyveien til rundkjøring fv. 118. Dette gir bussene en snarveg til
Sarpsborg sentrum.

Figur 7-33: Alternativ NFO-10 fra Borg bryggerier til Klavestad med rv. 111 i dagens trasé
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Figur 7-34: Sarpsfossen, felles plan veg og bane, alternativ NFO-10
7.11.1 Geotekniske tiltak
Det vises til tegninger ICP-16-V-15311, ICP-16-V-15321 og ICP-16-V-15331.
Tiltakene er generelt beskrevet i avsnitt 7.8 for Midt-7 alternativet. I det etterfølgende er forskjellene
mellom NFO-10 og Midt-7 trukket frem.
For stasjonsområdet fram til Tarris vil hovedforskjellen i forhold til Midt-7 være at det er behov for en
større betongplate ved Opsund deponi.
På Tarris er hovedforskjellen at banen går på bru på utsiden av Tarrisområdet. For etablering av veger
vil det generelt være tilsvarende tiltak som for Midt-7.
Bru over Glomma, K350, fundamenteres på peler til berg. Landkarfundamenter etableres i
spuntavstivet byggegrop.
På Hafslundsiden vil det også være tilsvarende løsninger som for Midt-7. Hovedforskjellen ligger i at
vegfyllinger legges høyere over dagens terreng og lengre ut mot Glomma. Noe som medfører større
behov for lette fyllmasser og kalksementstabilisering.

8 OPPSUMMERING / OVERORDNEDE VURDERINGER
Kapittelet gir en kortfattet oppsummering av overordnede vurderinger knyttet til hvorvidt enkelte
alternativer innebærer vesentlig større kompleksitet eller usikkerhet enn de andre, geoteknisk sett.
Hovedpunktene er oppsummert i Tabell 2. I Tabell 3 er det gjort en sammenstilling av
nøkkelinformasjon.
Samtlige bane- og vegalternativer vil innebære omfattende geotekniske tiltak. Der man ikke ligger på,
eller i berg, er grunnforholdene gjennomgående dårlige, veldig ofte med bløt eller kvikk,
setningsømfintlig leire og betydelige dybder til berg. I store områder er det også registrert
kvikkleiresoner, som må ivaretas. Stabilitet av dagens bane, ved nærføring, er også sentralt.
Kompleksitet og usikkerhet knyttet til geoteknikk er dermed høy. Med bakgrunn i tilgjengelig grunnlag
og forutsetninger som beskrevet i THP, anses alle alternativene som geoteknisk gjennomførbare, dog
med svært omfattende geotekniske tiltak.
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De to banealternativene (1a og 4b) er like frem til omtrent ved bru i Bjørnengveien. Videre går banene
i to ulike traséer. Frem til Visterflo føres alternativ 1a i dagen og på sørsiden av eksisterende spor.
Mens alternativ 4b føres på nordsiden og i trau/løsmassetunnel. I og med at det skal etableres
løsmassetunnel vil 4b ha en større mengde spunt for sikring av byggegrop. Alternativ 1a ligger lengst
ut mot Glomma og antas å ha et større behov for tiltak, samt utfordringer knyttet til sikring av
områdestabiliteten. Bru for 1a føres nært eksisterende jernbanebru og tilløpsfyllinger og vil være mer
krevende i forhold til 4b i så måte.
For begge alternativer er det forutsatt at banen krysser Greåkerdalen på pelefundamentert
betongplate. 1a krysser dalen lengst sør hvor dalen er noe bredere og får således et større omfang
tiltak. I tillegg ligger banen her relativt nært skrånende terreng i enden av dalen. Sikring av
områdestabilitet er i så måte forventet å være mer krevende enn for alternativ 4b som ligger lengere
opp i dalen der terrenget i lengderetningen er flatere.
Fra Rolvsøy til Yven er det alternativ 4b som anses å være minst krevende med tanke på geotekniske
tiltak.
Fra Yven er det tre alternative traseer 1a, 4b og 5c. For 4b og 5c er det i tillegg et høyt og et lavt
alternativ. Der de lave alternativene legges i løsmassetunnel frem til stasjonsområdet. De høye
alternativene vil i større grad ligge i dagen og på pelefundamenterte konstruksjoner i det samme
området. Alternativ 1a føres lengst sør og vil også i større grad ligge i dagen. Det er 1a som ligger
lengst sør på Alvimjordet av alternativene. Det forventes derfor å være noe mer utfordrende å sikre
områdestabiliteten i område med fallende terreng ned mot bekkeleie. I tillegg skiller alternativet seg ut
ved at det fra Statsminister Kolstads vei og videre føres nært eksisterende bane. 1a er det eneste
alternativet som krever permanent støttekonstruksjon i området Lande skole – Borg bryggerier.
Støttekonstruksjonen må forankres med stag som bores ned til berg på baksiden av spunten og vil
således potensielt ha en større influenssone med tanke på grunnvannssenkning.
Mellom Yven og Borg bryggerier er det minst behov for geotekniske tiltak for de høye alternativene
4bH og 5cH. Totalt sett for D30 og D40 er det 4bH som skiller seg ut med noe mindre behov for
geotekniske tiltak og vesentlig mindre nærføring til eksisterende bane sammenlignet med 1a.
I område D50 fra Borg bryggerier til Klavestad skiller alternativene seg fra hverandre hovedsakelig
knyttet til om banen føres nord for Olavsvollen på Tarris (NFO-9 og NFO-10) eller om de føres over
Tarrisområdet parallelt med alternativene for fv. 118 (Midt-7 og Midt-10). Alle alternativene er relativt
like frem til området ved Opsund deponi. Det er her forutsatt at banen legges på pelefundamentert
betongplate. I dette området ligger NFO alternativene lenger inn i områder med forurenset og
setningsømfindtlig grunn og vil derfor få en større betongplate. På Tarris vil det være stort behov for
midlertidige og permanente geotekniske tiltak for alle alternativ. Det vil være noe større behov for tiltak
for alternativ Midt-10 og NFO-9, på grunn av at veg/bane ligger høyere enn for de to andre
alternativene.
På Hafslund er det antatt kalksementstabilisering og lette fyllmasser for veg og banefyllinger. Spunt
benyttes for sikring av byggegroper, nærføring og som permanent støttekonstruksjon. Alternativ Midt-7
skiller seg ut med noe mindre omfattende fylling (kalksementpel og lett fylling) enn de andre
alternativene.
For strekningen Borg bryggerier-Klavestad skiller alternativ Midt-7 seg ut med behov for mindre pelet
betongplate ved Opsund deponi og mindre lettfylling på Hafslund. Sammenlignet med NFO
alternativene er det dog antatt et større behov for spunt i tilknytning til midlertidige faser i
stasjonsområdet og permanent sikring på Tarrisområdet.
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Tabell 2 Oppsummering av vesentlig forskjeller mellom alternativene.
D30 (Rolvsøy – Yven)
1a
4b
- Større spuntmengde: Spunt for Rolvsøy
- Mer krevende brukryssning over Visterflo
betongtunnel (K240)
- Mer omfattende og utfordrende områdesikring
på Vestsiden av Visterflo
- Større omfang pelefundamentert plata over
Greåkerdalen.
- Mer omfattende og utfordrende områdesikring i
Greåkerdalen
1a
- Lengre strekke
med nærføring til
dagens bane.
- Noe mer
utfordrende
områdesikring i
Alvimdalen
- Behov for
permanente
støttekonstruksjoner
ved Lande Skole og
Borg bryggerier
Midt-7
- Hafslund: Noe
mindre behov for tiltak
i forbindelse med vegog banefyllinger.

4bH

D40 (Yven – Borg bryggerier)
4bL
5cH
- Stor mengder
spunt og KS-pel
for byggegroper.
-Kan bli behov for
jetpeler
- Større omfang
tiltak for å hindre/
motvirke
grunnvannsenking
og større risiko for
at setningsskader
oppstår.

D50 (Borg bryggerier – Klavestad)
Midt-10
NFO-9
- Større behov for tiltak - Større omfang
på Tarris på grunn av
betongplate ved
at veg/bane ligger
Opsund deponi.
høyt.
- Større behov for tiltak
på Tarris på grunn av
at veg ligger høyt.

5cL
- Store mengder
spunt og KS-pel
for byggegroper.
- Kan bli behov for
jetpeler
- Større omfang
tiltak for å
hindre/motvirke
grunnvannsenking
og større risiko for
at setningsskader
oppstår.
NFO-10
- Større omfang
betongplate ved
Opsund deponi.
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Tabell 3Sammenstilling av nøkkelinformasjon
D30 og D40 (Rolvsøy – Borg bryggerier)
1a
Antall
kvikkleiresoner
Nærføring til
eksisterende spor

5cH

5 cL

12 stk

4 bH

4bL

9 stk

ca 1300 m ved Rolvsøy godsterminal

ca 880 m ved Rolvsøy
godsterminal

Nærføring til
eksisterende spor

ca 1510 m fra
Sarpsborg
stadion til Borg
bryggerier

Kalksementstabilisering

2 500 000 m³

2 500 000 m³

3 000 000 m³

2 000 000 m³

2 500 000 m³

88 100 m2

74 300 m2

136 800 m2

84 500 m2

151 700 m2

Spunt

ca 820 m ved Borg bryggerier

D50 (Borg bryggerier – Klavestad)
Midt-7

Midt-10

NFO-9

NFO-10

Ny bane og veg er direkte berørt av 4 identifiserte kvikkleiresoner

Kvikkleiresoner

Bane/
veg

Nærføring til
eksisterende spor

Bane/
veg

Kalksementstabilisering

Bane/
veg

1 310 000 m³

1 400 000 m³

1 350 000 m³

1 360 000 m³

Spunt

Bane/
veg

86 200 m2

84 300 m2

73 200 m2

74 400 m2

Ca. 4 000 m

9 USIKKERHETER OG VIDERE ARBEID
9.1

Krevende grunnforhold - Stort omfang kalksementstabilisering/ spunting

Felles for alternativene på hele strekningen, er at det er store områder med krevende grunnforhold.
Der det ikke er berg, er det dårlige grunnforhold med bløt leire og stort omfang kvikkleire som krever
tiltak for stabilisering og sikringsarbeider for å sikre eksisterende konstruksjoner og for å kunne
etablere og bygge konstruksjonene for ny bane og veg. Partier med bløt og kvikk leire skaper store
utfordringer for f.eks. arbeider på vestsiden av Rolvsøysund, kryssing av Alvimdalen, kryssing av
Greåkerdalen, stasjonsområdet, Tarris og Hafslund.
Som nevnt innledningsvis er det dårlige grunnforhold der det ikke er berg. Store deler av
anleggsområdet må derfor påregnes sikret med kalksementpeler og spunt. Omfattende geotekniske
arbeider skal utføres, og betydelige deler av spuntarbeidene må utføres på kort tid i bruddperioder. I
de samme bruddperiodene vil det være behov for å utføre kalksementstabilisering innenfor
sikkerhetsavstanden til sporet. Det vil bli behov for mange store rigger for å utføre spunting og
kalksementpeling. Dersom det skjer en uheldig timing med andre større prosjekter, kan det bli
vanskelig å få tilgang på rigger.
Kalksementstabiliering av kvikkleiresoner vil kunne medføre oppbygging av poretrykk i grunnen og
midlertidig redusert sikkerhet mot utglidning. Det vil derfor være viktig å følge opp jobben tett med
overvåking av poretrykk og bevegelser m.m. Jobben må planlegges grundig for å sørge for
tilstrekkelig sikkerhet i alle faser, og det kan bli behov for tiltak, som oppbygging av midlertidige
motfyllinger og flytting av pelerigg fra område til område flere ganger. Det kan ta relativt lang tid før
poretrykket har jevnet seg ut, og det er en viss fare for at poretrykksoppbygging kan bli langvarig. Det
er derfor viktig å komme i gang med stabilisering så tidlig som mulig.
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Ytterligere undersøkelser av grunn- og grunnvannsforhold må utføres i alle områder hvor arbeid skal
foregå, samt i tilgrensende områder. Anleggs- og riggområder, og områder med eksisterende
bebyggelse og infrastruktur, må også undersøkes og sikres. Videre bør det etableres et system for
overvåking av utvalgte steder i anleggsområdet, tilliggende bebyggelse og infrastruktur, samt av
eksisterende bane og veg, når arbeidet pågår.
Det anbefales å gjennomføre metodestudium for de mest omfattende geotekniske tiltakene.
Alternative metoder bør undersøkes i mer detalj og vurderes opp mot hverandre. Hensikten er å få et
godt og helhetlig grunnlag for valg av metoder før videre prosjektering. Eksempelvis nevnes;
undersøkelse av peletyper for Rolvsøysundbru, områdestabilisering, fundamentering av banen i
Greåkerdalen, tiltak ved Opsund deponi, stabilisering/plassering av riggområder, områdesikring for
Tarris, og fyllingene på Hafslund.

9.2

Dokumentasjon av områdestabilitet.

Kartlegging og evaluering av faresoner for kvikkleireskred / områdestabilitetsproblematikk er foreløpig
utført uten at det er utført spesifikke stabilitetsberegninger. Særlig stor usikkerhet vil være knyttet til
nødvendige tiltak i forbindelse med krysning av kvikkleiresoner ved Rolvsøysund, Greåker,
Alvimdalen, Glengshølen, stasjonsområdet, Tarris og Hafslund.
Fordi problematikk knyttet til områdestabilitet / kvikkleireskred i stor grad er ansett uavhengig av valgt
alternativ/trase er nærmere kartlegging og evaluering av faresoner et arbeid som godt kan utføres i en
mellomfase før oppstart av teknisk detaljplan. Arbeidene vil henge sammen med gjennomføring av
supplerende grunnundersøkelser, og vil være én av premissgiverne for slike undersøkelser.

9.3

Laster for beregning av stabilitet for dagens bane

Laster og lastfaktorer som skal legges til grunn ved stabilitetsberegninger for dagens bane,
representerer en viss usikkerhet. Usikkerhetene er nærmere belyst i [11] Det bør vurderes om ulike
faktorer kan benyttes i ulike faser av prosjektet og om det kan være relevant å skille på krav i ulike
geografiske områder. Forholdet kan med fordel bearbeides videre før neste planfase. Det bør også
gjøres en vurdering på om det skal kunne differensieres på benyttet partialfaktor for stabilitet ut over
det som er angitt i dagens regelverk, og om det kan være aktuelt å tillate at det prosjekteres med
stabiliserende tiltak som gir prosentvis forbedring for deler av prosjektet, som angitt i NVEs
retningslinjer [9].

9.4

Grunnvannsenking og setningsproblematikk

Grunnvannsenking kan føre til setninger i betydelig avstand fra byggegroper som forårsaker en
grunnvannsenking. Poreovertrykk i grunnen er registrert flere steder. I tillegg til å representere en
risiko for ukontrollert utstrømming (vann og masser) ved punktering, kan punktering av jordlag med
poreovertrykk føre til terrengsetninger. Punktering av lag med overtrykk kan gi setninger som for
grunnvannsenking beskrevet foran.
Det anbefales å iverksette en detaljert kartlegging av grunnvannsforholdene i de aktuelle områdene så
tidlig som mulig. Dette er spesielt viktig i forbindelse med dype utgravinger, og i områder hvor det er
mistanke om vannførende lag. Influnessoner må vurderes og forventes å ha størst utstrekning i partier
med dyprenner. Undersøkelsesprogram må derfor påregnes å strekke seg et godt stykke utenfor
byggegropa. Det bør også gjøres en vurdering av tiltak for å redusere risiko for permanent
grunnvannsenkning. Denne vurderingen må også inkludere risiko for og tiltak mot vannstrøm langs
pel. Risiko for grunnvannsenkning og forventet omfang av tiltak vil være størst for de dype
alternativene (4cL og 5cL).

9.5

Arbeid i randsonen til Opsund deponi

Arealene på utsiden av Opsund deponi, hvor nye spor til Sarpsborg stasjon skal etableres, inneholder
sterkt forurensede masser med tungmetaller (inkl kvikksølv) og høyt organisk innhold. Massene som

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen,
Fredrikstad–Sarpsborg

Fagrapport geoteknikk Rolvsøy Klavestad

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

71 av 73
ICP-16-A-25615
02A
19.06.2019

ligger i Opsund deponi avgir eksplosjonsfarlig metangass. Masseutskifting i nærhet til deponi vil kreve
særskilt oppfølging, også vedrørende transport. Det er utført undersøkelser i dette området og det
henvises til rapportene [14] og [15]. Det er forutsatt tiltak for å minimere uttak av forurensede masser.
Dette innebærer at banen i dette området etableres på betongplate som settes på rammede
betongpeler til berg. Det påpekes at det er usikkerheter knyttet til denne løsningen som må vurderes
nærmere i senere fase av prosjektet. Dette er spesielt knyttet til om det er fare for lekkasje langs
pelene og ned til underliggende vannførende lag.

9.6

Bruer

9.6.1 Jernbanebru over Rolvsøysund
For alternativ 1a er brua er en fritt frambygg-bru med ett fundament i elva og ett fundament på
Greåkersiden. Brua er forutsatt fundamentert på stålkjernepeler til berg. Det er registrert svært store
dybder til berg med tanke på peling til berg. Det er behov for supplerende grunnundersøkelser og
prøvepeling/boring for videre vurdering av peleløsning. Det er svært viktig å kartlegge og dokumentere
bergkvaliteten ved pelefot. Det påpekes at dybdene er på grensen av hva som tidligere er utført. Det
er i tillegg antatt bratt helning på bergoverflaten og risiko for skrens ved boring av foringsrør for
stålkjernepelene. Det er sannsynlig at man må bore teleskopisk dvs borer ett Ø406 mm rør ned til ca.
60 m og deretter borer videre med ett Ø323 mm rør til fjell. Ved slik installasjon kan man benytte opptil
200 mm stålkjerne.
Dybden til berg kan være over 120 m. Dette er på grensen av hva som tidligere er utført, og innebærer
en usikkerhet ved prosjektgjennomføringen.
Brua i alternativ 4b har flere, men mindre fundamenter. Fundamentene på Greåkersiden har de
samme problemer som for alternativ 1a, men i mindre skala siden fundamentlastene er mindre.
Prøvepeling kan med fordel utføres i samarbeid med SVV som planlegger ny Rolvsøysund vegbru for
Fv 109.
9.6.2 Bruer ved Sarpsfossen
Bruene har fundament ute i elva, og arbeid med fundamentene er antatt utført fra flåte.
Fundamenteringsarbeidet er utfordrende, med varierende vannstand, strømningsforhold og isføring i
elva. Nærheten til kraftverkene i Sarpsfossen kan medføre raske endringer i vannstanden ved en
uforutsett stoppsituasjon i kraftverket. Nærheten til Sarpsfossen gjør at uhell og ulykker raskt kan få
store konsekvenser.

9.7

Fundamenteringsløsninger for trau

For THP fasen er det lagt til grunn at oppdrift skal motvirkes med egenvekt. Strekkforankring er
foreløpig forutsatt å ikke være en akseptabel løsning. Det er også foreløpig forutsatt at trauene skal
dimensjoneres for en tilstand hvor grunnvannstand dreneres til underkant trau. Det kan vurderes
nærmere om dette kan anses som en ulykkestilstand, eller om avbøtende tiltak for tetting kan utelukke
dimensjoneringstilfellet.
Nærmere vurderinger og avklaringer av prinsipper som skal legges til grunn for trau i detaljplanfasen
bør gjøres så tidlig som mulig og kan med fordel gjøres i mellomfasen frem til detaljplanfasen starter.

9.8

Grunnundersøkelser og bergmodell

Omfang av grunnundersøkelser varierer en del. For THP har vi hatt tilgjengelig tidligere utførte
grunnundersøkelser fra ulike kilder, så vel som nye / supplerende grunnundersøkelser utført for
Intercityprosjektet. For noen områder finnes forholdsvis mye grunnundersøkelsesdata. For andre
områder finnes grunnundersøkelsesdata i mer begrenset omfang, eller ikke i det hele tatt. Det nevnes
at mye av det som finnes av tidligere utførte grunnundersøkelser mangler sikker påvisning av berg.
Det totale omfanget av grunnundersøkelser har, i forbindelse med utarbeidelse av planer for de utførte
nye / supplerende grunnundersøkelsene, vært vurdert som tilstrekkelig for nivå THP. Gjennom
arbeidene med vurderinger av områdestabilitet er det likevel avdekket at det finnes områder med
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potensiell risiko for område- / kvikkleire-skred hvor det mangler nødvendige grunnundersøkelsesdata
for klassifisering av soner. Det vil generelt også være behov for ytterligere grunnundersøkelser for
nærmere avgrensning av soner.
Ved etablering av bergmodell er det videre avdekket at det i noen områder vil være betydelig
usikkerhet i bergets beliggenhet. Dette gjelder først og fremst der hvor man har lite
grunnundersøkelsesdata og der hvor man har tiltak som strekker seg et stykke ut fra de undersøkte
traseene.
For teknisk detaljplan vil det være behov for supplerende grunnundersøkelser. Erfaring fra
gjennomføring av grunnundersøkelser i inneværende planfase har vist at dette av ulike årsaker tar
relativt lang tid. Det vil derfor være en risiko forbundet med å avvente supplerende
grunnundersøkelser inntil oppstart av neste planfase. Spesifikasjon av supplerende
grunnundersøkelser bør avklares i sluttfasen/forlengelsen av THP fasen for at nødvendig grunnlag for
kommende faser kan ferdigstilles i tide.
Arbeider med spesifikasjon av supplerende grunnundersøkelser bør omfatte en nærmere tolkning og
systematisering av eksisterende grunnundersøkelsesdata enn det det har vært rom for i inneværende
planfase. Tolkninger av grunnundersøkelsesdata i inneværende planfase har vært konsentrert mest
om arbeidet med å etablere grunnlagsmodeller for bergoverflate. En del parametertolkning er
påbegynt, men ytterligere tolkning av jordparametere, grunnvannsparametere og lagdelinger kan med
fordel fortsette i mellomfasen frem mot detaljplan
For å være i stand til å prosjektere kostnadseffektive tiltak anbefales det å basere prosjekteringen på
et bredt undersøkelsesprogram med undersøkelser av høy kvalitet. Både omfang og kvalitet på
undersøkelsene vil i stor grad kunne påvirke metodevalg og hvor omfattende tiltakene blir. Et detaljert
grunnlag vil muliggjøre etablering av designparameter som er riktigere og mindre konservative enn
designparameter etablert på et tynnere grunnlag.
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