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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.
Utvidelse av rv. 110 fra to til fire felt på strekningen Simo–St. Croix er et prioritert prosjekt i Bypakke
Nedre Glomma. Prosjektet skal bidra til at målene i Bypakke Nedre Glomma nås, overføre trafikk fra
sentrumsgater til hovedvegnettet og bygge opp under god byutvikling.
Bane NOR og Statens vegvesen har med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med felles
kommunedelplan med konsekvensutredning på strekningen Seut-Rolvsøy i Fredrikstad. Formålet med
planarbeidet er å avklare korridor for nytt dobbeltspor mellom Seut og Rolvsøy og ny stasjon på
Grønli. Planarbeidet skal i tillegg avklare forslag til framtidig løsning for rv.110 på strekningen Simo–
Grønli–St.Croix.
Figur 1–1 viser varslet planområde for bane og veg, hentet fra justert planprogram [4]. Planområdet
strekker seg fra Seut, via Grønli, Lisleby og til Østfoldhallen ved Rolvsøy godsterminal. I Fredrikstad
sentrum inngår området fra Grønli til St. Croix, og St. Croixgate opp til kryss med Brønneløkkveien.
Det består i hovedsak av tettbebygde områder i bysentrum og næringsområder i utkanten av sentrum i
bybåndet mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Landskapet preges av Glommas slettelandskap som inn
mot Fredrikstad vestfra brytes av tversgående lave åser.
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Figur 1–1: Varslet planområde. Hentet fra justert planprogram [4]
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Dobbeltspor på strekningen Seut–Rolvsøy inngår i InterCity-strekningen Fredrikstad–Sarpsborg.
Planlegging for resterende del av Fredrikstad–Sarpsborg, delstrekning Rolvsøy–Klavestad, pågår.
Denne rapporten er fagnotat for geoteknikk, og inngår som en del av teknisk hovedplan. Rapporten
dekker geoteknikk for dobbeltsporet jernbane på strekningen Seut–Rolvsøy og firefelts rv. 110 med
gang- og sykkelveger for strekningen Simo–St.Croix.
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. Kan gi kostnadsøkning, forlenget byggeperiode, planlagte og
ikke-planlagte forstyrrelser for togdriften.
 Mulighet for å opprettholde drift på eksisterende bane i byggeperioden.
 Nærhet til bilveier med stor trafikk. Kan gi forlenget byggeperiode.
 Stor teknisk risiko (utfordrende geotekniske forhold).
Rapporten er utarbeidet av 2G, disiplin geoteknikk, med Tor Georg Jensen som forfatter og Emil
Drevvatne Olsen som sidemannskontrollør. 2G er et "Joint Venture" mellom COWI og Multiconsult,
med LPO-arkitekter og NIKU som underkonsulenter.

2 ALTERNATIVER FOR VEG OG BANE
Strekningen med dobbeltspor Seut–Rolvsøy er delt inn i to delstrekninger med skille på Kiæråsen.
Delstrekningene betegnes Seut–Kiæråsen og Kiæråsen–Rolvsøy. For hovedplan har Bane NOR og
Statens vegvesen besluttet å gå videre med to banealternativer mellom Seut og Kiæråsen og to
banealternativer mellom Kiæråsen og Rolvsøy. Banealternativene på de to delstrekningene kan
kombineres uavhengig av hverandre. For rv. 110 mellom Simo og St.Croix (Seut–Kiæråsen) er det
valgt å gå videre med tre vegalternativer for rv. 110.
Figur 2–1 viser banealternativer og figur 2–2 viser vegalternativer. En nærmere beskrivelse gis etter
figurene.
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Figur 2–1: Banealternativer på strekningen Seut–Rolvsøy. Grå ramme viser arealet som dekkes
av vegalternativer i figur 2–2
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Figur 2–2: Alternativer for veg og bane gjennom Fredrikstad sentrum. Banealternativ 2a er
kombineret kun med vegalternativ 1, mens banealternativ 6b er kombineret med alle
vegalternativ.

2.1

Seut–Kiæråsen

Det er to alternativer for bane på delstrekningen Seut–Kiæråsen, 2a og 6b. Her inngår ny stasjon /
knutepunkt på Grønli. For utvidelse av rv. 110 til fire felt mellom Simo og St. Croix er det tre
alternativer for rv. 110 mellom Veumveien og Brochs gate. Det er utredet fire ulike kombinasjoner av
veg og bane på strekningen.
Alternativ 2a + 1 (banealternativ 2a i kombinasjon med vegalternativ 1)
Alternativ 6b + 1 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 1)
Alternativ 6b + 2 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 2)
Alternativ 6b + 3 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 3)
Ved St. Croix er det to ulike varianter av kryssløsninger for rv. 110 som er uavhengige av alternativer.
Alternativene er like fra Seut og frem til Merkurbanen. Fra Veumveien til Kiæråsen går begge
banealternativene i to fjelltunneler gjennom St. Hansfjellet og Grønlifjellet. Ny Fredrikstad stasjon er
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plassert på Grønli. I det nye stasjonsområdet vil spor og plattformer ligge delvis åpent under fremtidig
terrengnivå (i betongtrau), med reisetorg og kollektivgate på lokk over plattformområdet.
Banealternativene er forskjellige når det gjelder horisontal og vertikal plassering på jernbanelinja.
Banealternativ 6b ligger litt lenger nord og lavere i terrenget enn alternativ 2a. Begge
banealternativene er ca. 3 km lange.
Mellom Veumveien og Brochs gate er det utarbeidet tre forskjellige vegalternativer for rv. 110 forbi nye
Fredrikstad stasjon. Vegalternativ 1 legger trafikken utenom kollektivknutepunktet, vegalternativ 2
legger trafikken under bakken forbi knutepunktet, og i vegalternativ 3 går rv. 110 i dagen forbi
knutepunktet.
I alle alternativene legges ny fv. 109 langs Grønlifjellet, og det etableres kollektivgate over plattformområdet omtrent i samme horisontale trasé som dagens fv. 109. Vertikalt er kollektivgata lagt høyere
slik at det er planskilt krysning av plattformområdet. Fra Brochs gate til St. Croix-krysset er
vegalternativene like.
I vegalternativ 1 går rv. 110 i tunnel fra krysset med Veumveien, under Brattliparken og knyttes til fv.
109 i rundkjøringen nord for Glemmen videregående skole. Dette gir mulighet for å bruke dagens
vegtunnel gjennom St. Hansfjellet til gang- og sykkelveg. Ny tunnel for rv. 110 er en kombinasjon av
betongtunnel mellom Frydenbergfjellet og Brattliparken og fjelltunnel på resten av strekningen. Det er
for dette plannivået lagt til grunn at arealet over betongtunnelen fylles til eksisterende terreng (cut &
cover) og tilsås.
I vegalternativ 2 og 3 går rv. 110 i tunnel gjennom St. Hansfjellet og følger parallelt med banen som i
dag. Den viktigste forskjellen mellom disse alternativene er at vegalternativ 2 ligger lavere i terrenget
slik at kollektivgata og knutepunktsfunksjoner ligger på lokk over deler av riksvegen forbi
stasjonsområdet og at kollektivgata kan krysse rv. 110 planskilt.
I vegalternativ 3 vil rv. 110 gå i dagen på sørsiden av stasjonsområdet. Rv. 110 vil i dette alternativet
utformes som en veg med gatepreg og krysse i plan med kollektivgata.
For St. Croix-krysset er det i vegalternativ 1 lagt inn en variant hvor rv. 110 senkes sammenliknet med
i dag, og det etableres gang- og sykkelvegbruer med en sentraløy over ny rundkjøring for vegen. I
vegalternativ 2 legges rundkjøringen for rv. 110 omtrent i nivå med dagens gateløp, mens gang- og
sykkelveger ledes under.

2.2

Kiæråsen–Rolvsøy

Fra Kiæråsen og frem til Østfoldhallen på Rolvsøy er det to banealternativer, Alternativ 2a og
Alternativ 4a
Alternativ 2a går i tunnel gjennom Kiæråsen omtrent til Sanengveien på Lisleby. Alternativet krysser
dagens bane ved Lisleby stasjon og ligger langs østsiden av eksisterende jernbane frem til Hans
Nielsen Hauges vei. Ved Hans Nielsen Hauges vei krysses dagens bane på nytt og ny bane ligger på
vestsiden av dagens bane frem til Rolvsøy. Alternativet er i underkant av 5 km langt.
Alternativ 4a ligger vest for alternativ 2a og går i lang tunnel gjennom Kiæråsen og videre under
Gamle Glemmen kirke omtrent frem til Lislebyveien. Fra Lislebyveien går traséen parallelt med fv. 109
og følger Dikeveien frem til Rolvsøy. Fra Glemmen gård og omtrent til Hans Nielsens Hauges vei går
banen på viadukt (lang bru). Alternativet er i overkant av 5 km langt.
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3 RAMMER OG FØRINGER
3.1

Førende dokumenter

3.1.1 Konseptdokumentet
Konseptdokumentet for IC-strekningene [5] 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 [6] 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 [7] enten beskriver flere alternativer for tekniske
løsninger eller ikke er dekkende.

3.1.3 Teknisk regelverk (TRV) [7]
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 [8].
3.1.5 Eurokode 7
Teknisk designbasis angir at Eurokode 7 [9] 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.
Prosjekteringsforutsetninger er også diskutert med Bane NOR i en felles møteserie med deltagere fra
BN, SVV og 2G. Dette har vært en prosess gjennomført som 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 [10].
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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 [10]
ved følgende formulering: Ved sprøbrudd definert etter NVE veilederen [11], så er man alltid i CC3 /
geoteknisk kategori 3. For øvrige materialer skal dette vurderes separat.
Kartlegging i forbindelse med områdestabilitetsvurderinger [12] 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).
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 [7]
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Laster og lastfaktorer ved stabilitetsberegninger

3.2.3.1 For ny bane
Retningslinjer for laster og lastfaktorer ved stabilitetberegninger er avklart med Bane Nor [10].
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.
Hva angår alfafaktor er det imidlertid gjort vurderinger som avviker fra TRV. Alfafaktoren er en
lastfaktor som i henhold til TRV skal benyttes på Østfoldbanens Vestre linje for å ta høyde for fremtidig
togtrafikk med høyere laster enn det som kan tillates pr i dag. Saken er diskutert med Bane Nor i
møteserien om prosjekteringsforutsetninger [10]. I møtene har det fremstått som klart at det ikke vil
komme tog med last tilsvarende alfafaktor = 1,33 før hele Østfoldbanen er klar for dette.
Her nevnes også at Rolvsøysund Jernbanebru er resertifisert med en tillatt last som er lavere enn den
som er angitt i TRV. Konkret ved at det er benyttet alfafaktor lik 1,0. Og videre at dagens Østfoldbane
har en generell begrensning i tillatt toglast på 83 kN pr. lm mot 110 kN pr. lm som er angitt i TRV som
karakteristisk last for stabilitetsberegninger.
Stabilitetsberegninger for dagens bane, i anleggsperiode / midlertidige faser, har derfor, i samråd med
Bane NOR, vært utført med en alfafaktor lik 1,0.
Forholdet utgjør et avvik som foreløpig ikke er godkjent. Det vil 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 [13].

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 modell. Det bemerkes for ordens skyld at figuren også inneholder nye boringer
utført for InterCity-prosjektet.
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Figur 4–1: Utsnitt fra grunnlagsmodell bergoverflate, med boringer
For området på Grønli er eksisterende (tidligere) grunnundersøkelser sammenstilt tidligere, i rapport
ICP-16-V-25046-00A [14].

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.
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.
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Tabell 4-1: Datarapporter grunnundersøkelser
Datarapport nr.
Avrop
Borplan (2G)*
ICP-16-V-70001-01A
31
2000-1
ICP-16-V-70002-01A

32

3000-1

ICP-16-V-70006

37

flere

ICP-16-V-70007-00A
ICP-16-V-70008-00A
ICP-16-V-70009-00A

39
40
41

1000-1
1000-1
1000-1-1

ICP-16-V-70010-00A

42

3000-2

ICP-16-V-70011-00A

52

1000-1-2

ICP-16-V-70012-00A

54

1000-1
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Område/kommentarer
Boringer i Bydalen og for tunneltraseer Grønli
– Bydalen.
Boringer Kiæråsen – Lisleby / Gamle
Glemmen kirke
Spesialavrop oppfølging piezometere.
Fredrikstad – Sarpsborg. For Seut – Rolvsøy
i hovedsak for området dekket av 2G borplan
1000-1
Merkurbanen til Grønli
Grønli
Primært boringer for Vegalternativ 1.
løsmasseområder før Bratliparken og i
Fremskridt, nord for Glemmen vgs.
Supplerende boringer for tunnelalternativer
mellom Kiæråsen og Lisleby / Gamle
Glemmmen kirke
Supplerende boringer i løsmasseområder før
Bratliparken og i Fremskridt, nord for
Glemmen vgs.
Piezometer Frydenberg og
grunnundersøkelser ved bruene på Grønli

Figur 4–2: Overordnet oversikt over plassering av boreplaner 2G
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Grunnlag vedrørende bruene på Grønli

En geoteknisk orientering for bruene på Grønli (Steffensjordet) er gitt i rapport ICP-16-V-25047 [15]. .
Det vises dessuten til rapport fra SVV pr. desember 2008 [16], og målerapport for jernbanebrua fra
mars 2018 [17]. Prosjektet har for øvrig hatt tilgjengelig flere rapporter fra både planlegging og
oppfølging av vegbrua over fv. 109, utgitt av SVV i perioden november 1973 til desember 1989 [18].
Det er helt på det rene at stabilitet for bruene er dårlig. Dette er bekreftet av inklinometermålinger, sist
i september 2016. Målingene viser horisontaldeformasjoner i grunnen, og disse sammenfaller med
dybdenivåer for kritiske glidesirkler fra stabilitetsberegninger. Utførte stabilitetsberegninger viser også
lav sikkerhet mot glidning. Forenklet viser målingene at styrken (motstanden) i leira er såpass høyt
mobilisert at den deformeres noe pga. dette (skjærdeformasjoner).
Videre er det, fra mars 2017, gjenopptatt setningsmålinger på jernbanebrua. Målingene er utført på
setningsboltene som ble etablert i 1978. Fra målepunktene ble etablert og frem til mars 2018 er det på
det meste registrert 35 cm setning (varierer for øvrig fra omtrent null for akser som er fundamentert til
berg). Setningshastigheten nå er den samme, eller til og med litt høyere enn det som ble målt for
perioden 1986 – 1992. Det foreligger foreløpig ikke nye målinger fra vegbrua, men bildet må antas å
være tilsvarende der.
Det er klart at bruene har fått betydelige setninger og skjevsetninger som har medført skader og store
tvangskrefter. SVV angir i nevnte rapport fra desember 2008 at det i 1982 ble utført omfattende
utbedring av skader på jernbanebrua, bl a ble fuger reetablert ved saging gjennom kantdrager /
bruplate. Samtidig oppgis det at fuger i akse J6 er i ferd med å lukke seg igjen (status 2007) med fare
for at lagre i J6 kan påføres store krefter og med fare for skader både på lager og søyler.
Tilsvarende arbeider for vegbrua kan se ut til å være planlagt i 2009 og 2013, men står kun med
status som planlagt i utskrift fra Brutus [19] pr 7.10.2016.

4.4

Nytt grunnlag

4.4.1 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

Innhenting av grunnundersøkelser har i stor grad vært en kontinuerlig prosess. Grunnlaget for
bergmodell er beriket med relevante grunnundersøkelsesdata helt til nylig. Det innebærer at
bergmodell som finnes i sammenstillingsmodell kan være oppdatert etter at fagene har produsert
tegninger. Konkret gjelder dette bergmodell i området ved Grønli, som er oppdatert med boringer SVV
utførte sommeren 2018. Oppdatert bergmodell i dette området fremgår av sammenstillingsmodellen,
men vises ikke i tegninger.
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.

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen,
Fredrikstad–Sarpsborg



Fagnotat geoteknikk Seut–Rolvsøy

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

15 av 38
ICP-16-A-25147
01A
16.11.2018

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. Usikkerheten i bergets beliggenhet er ansett å ha størst betydning for noen av
byggegropene i dagsonene i delområde Kiæråsen–Rolvsøy, men kan også påvirke vurderingene av
soner med potensiell fare for områdestabilitetsproblematikk plassert i noe avstand fra planlagt bane.
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.

4.4.2 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-25050-00A Områdestabilitetsrapport for delstrekning Seut–
Rolvsøy [12]. Utredningen er utført etter retningslinjer i veileder fra NVE [11]. Det bemerkes at
rapporten dekker området helt opp til Rolvsøysund, dvs. et stykke inn i neste delstrekning, Rolvsøy–
Klavestad.
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 16 faresoner for delstrekning Seut–Rolvsøy. 13 av faresonene er
faregradsevaluert som følger: tre soner i klasse lav faregrad og ti soner i klasse middels faregrad. Tre
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soner er foreløpig ikke faregradsklassifisert på grunn av utilstrekkelig grunnlag (grunnundersøkelser).
Sonene som mangler faregradsklassifisering ligger alle i områder hvor veg- og banealternativene er
tilnærmet like. Faregradsklassifisering av disse tre 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.
Områdestabilitetsrapporten har vært gjennom tredjerpartskontroll. Tredjepartskontrollen er utført av
Golder Associates AS, som i sin kontrollrapport [20] konkluderer med at det ikke er avdekket avvik.
Det er ført til sammen 15 anmerkninger som bør følges opp til neste planfase, men anmerkningene
oppgis å ikke være til hinder for at områdestabilitetsrapporten godkjennes på hovedplannivå.
Anmerkningene som er ført fremgår av kontrollrapporten fra Golder [20]. Det er, i samråd med Bane
NOR, besluttet at områdestabilitetsrapporten ikke revideres før i neste fase. For ordens skyld er likevel
2G’s tilsvar gitt i et eget dokument, ICP-16-A-25530-00A Tilsvar til GOLDER kontrollrapport for ICP16-V-25050 [21].

5 GRUNNFORHOLD
5.1

Generelt

Det er utført omfattende grunnundersøkelser i planområdet. Grunnundersøkelsene har bestått i ulike
typer sonderinger, prøvetaking og poretrykksmålinger, i tillegg til seismikk og befaringer/kartlegging.
5.1.1 Berggrunn
For detaljer om beggrunnen vises det til ingeniørgeologisk rapport [22]. Her følger et sammendrag av
rapporten.
Området mellom Seut og Rolvsøy godsterminal består av grunnfjell fra førkambrisk tid. Landskapet
består av skogkledd, småkupert åslandskap. Forsenkninger i terrenget følger hovedsakelig strøkretning nordøst-sørvest, 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.
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. Ved passering av slike svakhetssoner med tunneldrift vil det kreves spesielle tiltak, både
når det gjelder det sprengningstekniske og det sikringstekniske.
Planlagt trasé mellom Seut og Rolvsøy 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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5.1.2 Løsmasser
Planområdet er karakterisert av oppstikkende bergpartier med liten eller ingen løsmasseoverdekning.
Mellom disse er det slake eller tilnærmet flate områder med bløt, stedvis sensitiv eller kvikk leire til stor
dybde. Under leirmassene er det stedvis morene mot berg. Området er generelt tett bebygd, om enn i
noe mindre grad for deler av korridorene mellom Kiæråsen og Rolvsøy.
Generelt gjelder det for hele området at bergoverflaten er svært kupert både over og under terreng.
Det er flere steder registrert flere titalls meter til berg kun få meter unna områder med registrert berg i
dagen. Det vil si at bergoverflaten ofte faller tilnærmet loddrett.
I flere områder er det påvist poreovertrykk i grunnen. Det er også kjent at det i noen områder er
pågående terrengsetninger.
Siden det er påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale i planområdet, er fare for kvikkleireskred utredet [12]
etter retningslinjer i veileder fra NVE [11]. Faresoner for kvikkleireskred er noe nærmere behandlet i
etterfølgende kapitler. Det bemerkes at områdestabilitetsvurderingene i denne omgang ikke har
omfattet stabilitetsberegninger for identifiserte faresoner. Dette som angitt i forannevnte rapport.
Planlagt nytt dobbeltspor ligger flere steder tett på dagens bane, og anleggsarbeider i forbindelse med
bygging av nytt dobbeltspor vil dermed kunne påvirke stabilitet for dagens bane. Beregninger utført i
hovedplanfase viser at stabilitet for dagens bane generelt må forventes å være lavere enn det som
kreves etter dagens regelverk [7], særlig der hvor det er kvikkleire/sprøbruddmateriale. Dette fører til
behov for stabiliserende tiltak for dagens bane i anleggsfasen.

5.1.2.1 Seut–Kiæråsen
Området kjennetegnes ved at det har svært utfordrende grunnforhold. På strekningen fra Seut til
Kiæråsen er det til sammen registrert 13 faresoner eller antatte faresoner for kvikkleireskred. Tre av
sonene er ikke klassifisert på grunn av for få / ingen grunnundersøkelser. To soner er klassifisert som
lav faregrad og åtte soner er klassifisert som middels faregrad. Det vil være behov for nærmere
utredning av sonene i neste planfase.
Fra parsellgrense mot Haug–Seut er det registrert noe varierende dybder til berg, med sensitiv/kvikk
leire frem til Trosviktoppen/Simo. Både veg og bane ligger så på antatt berg gjennom Trosviktoppen
før man kommer ut på et område med kvikkleire og noe dårlig stabilitet frem mot og ved krysning av
Onsøyveien. Videre er det registrert sensitiv/kvikk og antatt setningsømfintlig leire langs Merkurbanen
og ved Veumveien. Der dagens veg krysser over Holmegata/Veumveien er det registrert dybder til
berg på over 50 meter. Ved Veumveien er det registrert poreovertrykk og tegn til terrengsetninger.
Målinger fra satellitt viser ca. 70 mm setning for perioden 2014–2017 [23].
Etter Veumveien har man igjen et område med berg / små dybder til berg før man passerer en
dyprenne med leire/kvikkleire og til dels store dybder til berg på vei inn mot tunnelene gjennom St.
Hansfjellet. Grunnundersøkelser har vist at denne dyprenna strekker seg sørover langs St. Hansfjellet
og nordover i daldraget mellom Frydenberg og Brattliparken.
Ved Grønli er det også meget dårlige grunnforhold med bløt leire / kvikkleire. Det er størst dybder til
berg der jernbanen og rv. 110 krysser over fv. 109, med over 50 meter. Veg- og jernbanefyllingene har
dårlig stabilitet i dagens situasjon. Det er pågående terrengsetninger i store deler av området, samt
også horisontalbevegelser i grunnen ved bruene. Det er også her registrert poreovertrykk i grunnen.
Stabilitet for bruene er dårlig. Inklinometermålinger utført sist i september 2016 viser at
horisontaldeformasjon i grunnen opptrer i dybdenivåer som sammenfaller med dybdenivåer for kritiske
glidesirkler fra stabilitetsberegninger. Utførte stabilitetsberegninger viser også lav sikkerhet mot
glidning. Forenklet sagt viser inklinometermålingene at styrken (motstanden) i leira er såpass høyt
mobilisert at den deformeres noe på grunn av dette (skjærdeformasjoner).
Setningsmålinger på jernbanebrua over fv. 109 ble tatt opp igjen i mars 2017. Basert på målinger
utført i perioden mars 2017 til mars 2018 har de mest utsatte målepunktene på brua en
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setningshastighet på inntil 9 mm/år, noe som er det samme som, eller til og med litt mer enn, det som
tidligere er målt for perioden 1986 til 1992.
Terrengsetninger i området er, i tillegg til å være observert visuelt i form av synlige skader på
bygg/konstruksjoner, påvist både ved historiske måledata fra Statens vegvesen og ved innledende
tolkning av InSAR satellittdata fra perioden desember 2014–oktober 2017 [23]. Satellittmålingene viser
terrengsetninger ved og rundt bruene, oppover i området ved Glemmen videregående skole og også
ganske langt oppover i dalen langs fv. 109. Registrert setningshastighet er i samme størrelsesorden
som det som nylig er målt som setningshastighet for jernbanebrua [17], inntil 10 mm/år.
I Bydalen er det i sør bløt og meget kompressibel leire/kvikkleire. Dybder til berg varierer, og det er
delvis registrert antatt morene med stein og blokk over berg. Største dybder til berg er registrert i
midtre/vestre del av dalen hele vegen opp mot foten av Bingedammen. Ved tunneltraseene er største
registrerte dybde til berg ca. 28 meter, med inntil 7 meter antatt morene over berg. Noe lenger nord i
dalen er det registrert dybder til berg på nær 34 meter. Her er det også registrert betydelig større
mektighet av antatt morene i en del boringer langs dalens vestside.

5.1.2.1 Kiæråsen–Lisleby / Gamle Glemmen kirke
Fra Kiæråsen til Lisleby / Gamle Glemmen kirke er det for det meste berg så fort man kommer noe inn
fra Glomma. Enkelte forsenkninger/daldrag finnes likevel, som for eksempel Mørkedalen nordover fra
Bydalen og i forlengelsen langs Lisleby allé. I forsenkningene finnes løsmasser av antatt bløt leire,
uten at dette er nærmere kartlagt i detalj. Grunnundersøkelser har primært vært utført for vurdering av
mulig overdekning for tunneltraseer, og har vist stor variasjon i dybder til berg. Noen steder, for
eksempel langs Lisleby allé, er det registrer dybder til berg på over 40 meter.
Langs Glomma (Lislebystranda) er det registrert store områder med bløt og sensitiv/kvikk leire.
Overslag over stabilitetsforholdene for dagens bane ved ca. Lislebystranda har vist at dagens
jernbanen (som ligger på fylling i området) og skråningen ved Glomma, ligger med lav sikkerhet mot
utglidning. Området er vurdert som særdeles geoteknisk utfordrende. Siling i tidligere planfaser har
medført at planlagte nye banealternativer ligger i bergtunnel fra Kiæråsen til Lisleby / Gamle Glemmen
kirke. Områdestabilitet er derfor ikke vurdert på strekningen.

5.1.2.2 Fra Lisleby / Gamle Glemmen kirke til Rolvsøy
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. Grunnvannstanden i området ligger generelt høyt, og det forekommer områder med artesisk trykk (poreovertrykk). Det foreligger foreløpig lite eller ingen
informasjon om pågående terrengsetninger som kan relateres til påvirkning av grunnvannstand eller
poreovertrykk for dagens situasjon.
Det er registrert tre faresoner for kvikkleireskred på strekningen. En sone er klassifisert som lav
faregrad og to soner er klassifisert som middels faregrad. De to sistnevnte ligger på hver sin side
langs Evjebekken, og strekker seg ut på begge sider av planområdet. Det vil være behov for nærmere
utredning av sonene i neste planfase.
Dagens bane ligger i et forholdsvis flatt løsmasseområde fra Lisleby til Rolvsøy. Banen krysser
Evjebekken på bru/kulvert, og ligger for øvrig på en rundt én meter høy fylling. Stabilitet for dagens
bane er lavere enn det som kreves etter dagens regelverk.
På østsiden av dagens bane, før kryssingen av Evjebekken, ligger et tidligere dalsøkk som er gjenfylt
med søppel.

5.1.2.3 Veumveien–Grønli og Grønli–St. Croix
Vegalternativ 1 går i tunnel fra Veumveien, under Brattliparken og kommer ut under Traraveien i
Fremskridt. Grunnundersøkelser har vist at traseen vil passere en dyprenne med løsmasser i området
under bebyggelsen mellom Frydenberg og Brattliparken. Her er det registrert dybder til antatt berg på
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inntil 33 meter, i krysset mellom Uraniaveien og Furuholtveien. Dybder til antatt berg variere for øvrig
en god del i dette området. Løsmassene består av bløt leire, som fra ca. seks meters dybde vil
defineres som sprøbruddmateriale. Enkelte boringer viser antatt morene, med ca. 2–5 meters
tykkelse, over antatt berg.
Der traseen videre kommer ut av berg etter Brattliparken, under Traraveien i Fremskridt, møter man
igjen et område med løsmasser av bløt kvikkleire/sprøbruddsmateriale som strekker seg nedover mot
rundkjøringen like nordøst for Glemmen videregående skole. Boringer har vist dybder til antatt berg
langs skolen på 10–15 meter. Løsmassene i området er utsatt for pågående terrengsetninger, noe
som er synlig på konstruksjoner i området ved rundkjøringen.
Fra Grønli og videre ut til St. Croix vil planlagte nye vegalternativer ligge omtrent i dagens veg, med
omtrent samme høyde. Det er i liten grad utført grunnundersøkelser på strekningen, og supplerende
grunnundersøkelser må utføres i neste planfase. Terrenget er tilnærmet flatt, og det er ikke funnet
områder som anses utsatt for områdeskred på strekningen. Grunnforhold antas å være bløt
setningsømfintlig leire, med innslag av sensitiv eller kvikk leire. Ved St. Croix rundkjøringa finnes noen
boringer som viser bløt leire under en tynn tørrskorpe. Det er boret til 15 meter under terreng uten at
man har truffet faste masser eller berg.

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

Felles for alle alternativer

Innledende kapitler 6.1.1 til 6.1.3 er i all hovedsak hentet fra andre fags bidrag inn i teknisk hovedplan
rapport, og gjengis her med det som er relevant for / relatert til geoteknikk.
6.1.1 Grensesnitt mot Haug-Seut (jernbane)
Der strekningen Seut–Rolvsøy skal kobles til dobbeltspor Haug–Seut, figur 6–1, forutsettes det bruk
av koblingsvariant "Midt" for Haug–Seut som er beskrevet i optimaliseringsrapporten [24].
 Sporgeometrien beskrevet i optimaliseringsrapport for Haug–Seut legges til grunn. Konkret
tilkoblingspunkt ved Seut er under vurdering. Det pågår evaluering mellom
strekningsorganisasjon Haug–Seut og Seut–Rolvsøy i Bane NOR, slik at detaljert grensesnitt
for koblingsområder ved Seut ikke er endelig definert.
 Begge sporsløyfer i hovedspor ved Seut bygges av strekningen Haug–Seut.
Koblingspunkt for permanent dobbeltspor forholder seg til variant 1 for Haug– Seut (ref UHS-30-A31012 rev 01A) og er anbefalt ved km 90,355
For det permanente sporets underbygning er grensesnittet mellom parsell Haug–Seut og Seut–
Rolvsøy satt ved km 90,6.
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Figur 6–1: Området for kobling mellom Seut–Rolvsøy og Haug–Seut
Midlertidig anleggsveg for parsell Haug–Seut er forutsatt etablert frem til Onsøyveien.
Delprosjekt Haug–Seut utfører nødvendige geotekniske tiltak for fremtidig dobbeltsportrasé frem til
Onsøyveien og traseen etableres til fremtidig traubunn inkl. alle sprengningsarbeider og grøfter for ny
jernbane frem til Onsøyveien. Det betyr at grunnarbeider er gjort klart for Seut–Rolvsøy slik at deres
arbeider i området ikke vil medføre bruddperioder for togtrafikken.
For ytterligere detaljer om grensesnitt henvises til UHS-30-A-31012 rev 01A

6.1.2 Forsterknings- og frostsikringslag
Maksimal frostmengde F100 i området (Fredrikstad) er i følge Statens vegvesen håndbok N200 ca.
18 000 hoC [25]. Dimensjonerende frostmengde for kvalitetsklasse K0-K1 (Vdim ≥ 125 km/t ) skal iht.
teknisk regelverk (520, kapittel 9, avsnitt 4.1) være F100. Avsnitt 4.6 gir total tykkelse av forsterkningsog frostsikringslag ved bruk av sprengstein. Total tykkelse for begge lag blir da 1400 mm. Der det
benyttes lette masser i jernbanefyllingene begrenses eller utgår frostsikringslaget. Dette vurderes
nærmere i neste planfase.

6.1.3 Bergtunneler
Det er store områder med bebyggelse over tunnelene. 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. Det er foreløpig ikke utført detaljert kartlegging av bygg som er fundamentert på
løsmasser i antatte influensområder rundt/over tunneler. I neste planfase, når ett alternativ er valgt,
må dette gjøres.

6.1.4

6.1.4.1

Geotekniske tiltak for jernbane og veg

Geotekniske problemstillinger

Sentrale geotekniske problemstillinger er områdestabilitet for kvikkleiresoner så vel som lokal stabilitet
både i anleggsfase og i permanent situasjon. Videre kommer setninger. Dette gjelder både setninger
for ny bane og veg på bløt og kompressibel leire, og risiko for terrengsetninger som følge av
grunnvannsenkning i forbindelse med byggegroper. For flere områder, blant annet på Grønli, er det
allerede påvist pågående terrengsetninger. Ved grunnvannsenking kan setninger opptre i betydelig
avstand fra selve tiltaket som har ført til senkingen, noe som kan gi store konsekvenser i tett bebygde
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områder. Etablering av til dels dype byggegroper i bløt og sensitiv/kvikk leire er en sentral geoteknisk
problemstilling. Det samme gjelder for dårlig stabilitet av dagens bane, inkludert bruene på Grønli.
Avslutningsvis nevnes poreovertrykk i grunnen, som 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. Erosjon ved en ukontrollert ustrømming er en problemstilling som
er kjent fra andre prosjekter, og som kan medføre vesentlige problemer.

6.1.4.2

Geotekniske vurderinger/tiltak

Stabilitet
Generelt er det valgt en strategi hvor stabilitetsforbedring for områdestabilitet (kvikkleiresoner) utføres
ved hjelp av kalksementpeler. Som det fremgår av rapport for områdestabilitet [12] er det ikke utført
konkrete stabilitetsberegninger for identifiserte kvikkleiresoner, og omfang av, samt kostnader ved,
denne kalksement-stabiliseringen er derfor foreløpig anslått. Omfang er vurdert erfaringsmessig,
delvis med bakgrunn i eldre stabilitetsberegninger utført i noen av de aktuelle områdene,
Stabilitetsforbedring ved hjelp av avlastning eller motfyllinger er tiltak som også vil være relevante å
vurdere nærmere i neste planfase.
Kalksementpeling benyttes også for å forbedre styrke i leire under ny bane, både for stabilisering og
for setningsreduksjon, og vil samtidig kunne bidra til å dempe/redusere rystelser.

Grunnvannsenking / poretrykksreduksjon
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. 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.

Byggegropssikring
Byggegroper er forutsatt etablert vanntette, med avstivet stålspunt og bruk av innvendig avstiving i
størst mulig grad. 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, 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.

Fundamentering
Konstruksjoner er som hovedregel forutsatt fundamentert på berg, eller på peler til berg. Det har vært
forutsatt at konstruksjonene skal ha tilstrekkelig egenvekt til å motvirke oppdrift/strekkrefter.
Pelefundamentering av veg og bane er forutsatt på noen steder. Dette gjelder veg i dagen på Grønli
og ett banealternativ frem mot bru over Evjebekken. Veg/bane er da lagt på en pelefundamentert
betongplate. For flere fyllinger benyttes lette masser, både av hensyn til stabilitet og setninger.
Planlagte oppfyllingsarbeider på Grønli, dvs. terrengheving i stasjonsområdet, utføres også med lette
masser.

Stabilitet for dagens bane
Der hvor ny bane etableres langs dagens bane må stabilitet for dagens bane forbedres i
anleggsperioden dersom tiltak utføres så nær eksisterende spor at stabiliteten blir påvirket.
Ved utgraving inn mot dagens spor er det forutsatt sikring med spunt kombinert med kalksementstabilisering der det er nødvendig. Fordi tiltak inn mot eksisterende spor også kan tenkes å
påvirke stabilitet av dagens spor på den siden hvor det i utgangspunktet ikke skal utføres arbeider er
det nødvendig med stabiliserende tiltak på begge sider. For stabilitets-forbedring på den siden av
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dagens spor som vender bort fra ny bane, er det lagt til grunn at stabilitetsforbedring utføres ved hjelp
av motfylling.

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.

Øvrig
Geotekniske tiltak for VA-omlegginger er i liten grad vurdert i denne planfasen. Overordnede løsninger
for omlegginger ved Frydenberg, på Grønli og i Bydalen har vært diskutert, men er ikke detaljert med
spesifikke geotekniske tiltak. Nødvendige geotekniske tiltak for VA-omlegginger må vurderes nærmere
i neste planfase.
Jordskjelv er foreløpig ikke vurdert, annet enn helt overordnet. For Seut – Rolvsøy vil det pr. nå være
vanskelig å utelukke kvikkleire / sprøbruddmateriale noe sted. Det vil i praksis innebære at det må
antas grunntype S2 alle steder (med løsmasser). Grunntype S2 vil kreve spesielle beregninger for
hvert enkelt tilfelle. Jordskjelv må vurderes nærmere i neste planfase.

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 ICP-16-V-10005, 10015, 10025, 10035,
10045, 10055, 10065, 10075, 10085, 10095, 10105 og 10115. Det gjøres oppmerksom på at
pelefundamentering av konstruksjoner ikke fremgår av tegningene. Pelefundamentering er vist i Ktegninger, og vises også i modell. Det bemerkes videre at bare utvalgte konstruksjoner er vist i Vtegningene. For komplett oversikt over konstruksjoner vises også her til K-tegninger og modell.

7.1

Banealternativ 6b og vegalternativ 1

Alternativet er vist i figur 7–1. Banealternativ 6b ligger litt nord for dagens bane fra Seut og videre forbi
Merkurbanen og over Veumveien. Alternativet går i tunnel gjennom St.Hans-fjellet til nytt
stasjonsområde på Grønli. I det nye stasjonsområdet vil spor og plattformer ligge delvis åpent under
fremtidig terrengnivå (i betongtrau). Banealternativet fortsetter videre i tunnel gjennom Grønlifjellet til
Kiæråsen.
Vegalternativ 1 følger dagens veg til kryss med Veumveien. Fra Veumveien legges ny veg i tunnel
under brattliparken til kryss med fv. 109 i rundkjøring nord for Glemmen videregående skole. Dagens
fv. 109 legges om onn langs Grønlifjellet til rundkjøring ved Dammyr. Herfra følger vegalternativ 1
dagens veg til St. Croix.
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Figur 7–1: Banealternativ 6b og vegalternativ 1

7.1.1 Geotekniske tiltak jernbane
Det vises til tegninger ICP-16-V-10005 og 10025.
Geotekniske tiltak for fremtidig dobbeltsportrasé, frem til Onsøyveien (km ca. 91,05), er forutsatt
ivaretatt av parsell Haug–Seut, kapittel 6.1.1. Dette inkluderer eventuelle nødvendige tiltak knyttet til
områdestabilitet for kvikkleiresoner (Soner 1-1, 1-2 og 1-3 [12]).
Ved Onsøyveien krysser traseen over en kvikkleiresone (sone 1-4 [12]). Stabilitet i området er noe
dårlig. Nødvendig stabilitetsforbedring er forutsatt utført ved hjelp av kalksementpeler. Det er forutsatt
lett fylling for bane frem til bru over Onsøyveien (K-130, km ca. 91,1). Ved brua er det delvis små
dybder til berg. Brua fundamenteres på peler til berg eller direkte på berg.
Etter bru over Onsøyveien er det forutsatt lett fylling videre fremover forbi Merkurbanen til bru over
Veumveien (K-140, km ca. 91,63). Grunnen under fyllingen stabiliseres med kalksementpeler. Det er
foreløpig antatt at kvikkleiresonen langs Veumbekken (sone 2-1 [12]) vil være ivaretatt av
kalksementstabilisering som er lagt inn for banen.
Ved Veumveien benyttes kalksementpeler for stabilitetsforbedring av en ny kvikkleiresone (sone 2-2
[12]). Grunnen under traseen, fra østre landkar på brua og frem mot et kort område hvor traseen blir
liggende på berg / i bergskjæring (fra ca. km 91,8) forsterkes også med kalksementpeler. Lette
fyllmasser er forutsatt fra brua og frem til kontakt med berg. Selve brua er forutsatt fundamentert på
peler til berg.
Etter området med berg / små dybder til berg passerer traseen for nytt dobbeltspor en dyprenne med
leire/kvikkleire og til dels store dybder til berg (km ca. 91,9 - 92,05) på vei inn mot tunneler gjennom
St. Hansfjellet. Her etableres vanntett trau, K 150 Frydenberg trau, innenfor avstivet stålspunt.
Innvendig avstiving er å foretrekke av hensyn til vanntetthet, men løsninger må detaljeres mer i neste
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planfase. Største gravedybde innenfor spunt er ca. 12 meter. For deler av byggegropa, i begge ender,
skal det tas ut bergmasser for å komme ned til endelig gravenivå. Største høyde på bergskjæring ned
under spuntfot er ca. 10 meter.
En kvikkleiresone (sone 2-3 [12]) som ligger inn mot St. Hansfjellet er foreløpig ansett ivaretatt av
byggegropa som etableres for K150 Frydenberg trau.
Det forsterkes mellom spuntveggene med kalksementpeler. Spuntfot sikres med fotbolter der spunten
føres til berg. Der det graves ut helt til spuntfot etableres spuntfotdrager/spuntfotsikring før uttak av
berg under spuntfot.
Vanntetthet av byggegropa i byggeperioden er forutsatt. Eventuelle stag-gjennomføringer må utføres
vanntette. Overgang mellom spunt og berg tettes ved hjelp av spuntfotdrager. Det er videre forutsatt at
det etableres injeksjonsskjerm i berg for å redusere risiko for lekkasjer til byggegropa der byggegropa
avsluttes i berg. Injeksjonsskjermen etableres ved boring og injeksjon gjennom rør påsveiset spunten.
For øvrig de samme rørene som helt eller delvis benyttes for å få etablert fotbolter.
Jernbanealternativet 6b er alternativet som ligger dypest på Grønli (km ca. 92,25 – 92,6). Også her
etableres vanntett trau, K500 Grønli stasjon, innenfor spuntavstivet byggegrop, etter samme
prinsipper som beskrevet for byggegropa for Frydenberg trau. En kvikkleiresone øst for St Hansfjellet
(sone 2-4 [12]) er foreløpig ansett ivaretatt av spuntavstivet byggegrop. Det er forutsatt innvendig
avstiving for å redusere behov for hulltaging i spunten, som kan føre til lekkasjer. Løsningen må
detaljeres mer i neste planfase. Største gravedybde i løsmasser er ca. 12 meter. I begge ender av
byggegropa ligger berget grunnere og total dybde av byggegrop, spunt pluss bergskjæring under
spunt, er ca. 12 meter.
Trauet er forutsatt fundamentert på borede peler til berg. På grunn av registrert poreovertrykk i
grunnen må det benyttes boremetoder som minimerer fare for ukontrollert punktering av lag med
overtrykk. Faren for erosjon ved en ukontrollert punktering av lag med overtrykk har vært spesielt
påpekt. Her har man imidlertid noe erfaringsdata fra en tidligere utstrømming i området [26]. I
rapporten fra Statens vegvesen, som inneholder observasjonsdata heter det at: Målinger tyder på at
utvasking av materialer fra undergrunnen har vært helt ubetydelig i den tiden utløpsnivået var senket.
Overslag basert på leirinnhold i de minst klare vannprøvene som ble tatt gir utvasket masse 800-900
kg (tørrvekt) eller ca 0.7 m3 på 4½ år. Punktering av lag med overtrykk vil likevel være svært uheldig
med tanke på faren for grunnvannssenking og setninger. Det forutsettes tett oppfølging av poretrykk
og setninger i området gjennom hele anleggsperioden.
Dagens bruer på Grønli er utsatt for pågående terrengsetninger, og har dårlig stabilitet(4.3). Veg- og
jernbanebru over fv. 109 har betydelige setningsskader. For å unngå ytterligere skader, bør det ikke
utføres tyngre grunnarbeid nært disse bruene. Spunting frem mot bruene utføres i sommerbrudd uten
togtrafikk. Før etablering av den delen av spuntgropa som ligger nærmest bruene er det lagt opp til at
bruene rives og erstattes med fyllinger. Fyllingene bygges opp med tunge masser i bunnen, for å
forbedre stabilitet, og føres opp til full høyde med lette masser. Sistnevnte for å redusere setninger og
ivareta stabilitet i fyllingens tverretning. Bruene må overvåkes kontinuerlig i anleggsperioden, frem til
de rives, for å sikre at anleggsarbeidet ikke påvirker bruene negativt.
Mot Grønlifjellet er det registrert to kvikkleiresoner (soner 2-5 og 2-6 [12]). Tiltak for disse er lagt på
vegalternativene, kapittel 7.1.2.3.
I Bydalen etableres en felles, vanntett byggegrop for cut & cover tunnelene i dette området (km ca.
93,13 – 93,22). Prinsipp som for foregående byggegroper, med avstivet stålspunt. Gravedybde i
løsmasser er fra tilnærmet null til ca. 15 meter midt i dalen. I begge ender blir det bergskjæring under
spuntfot med høyde inntil ca. 15 meter. Vegen som går langs østsiden av dalen er forutsatt sikret med
en tverrspunt.
All spunten føres til berg og forankres med fotbolter. Forsterkning med kalksementpeler mellom
spuntveggene. Overgang mellom spunt og berg sikres og vanntettes med spuntfotdrager der spuntfot
frilegges ved graving. Injeksjonsskjerm i berg etableres rundt hele byggegropa.
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I området Bydalen er det identifisert to kvikkleiresoner (soner 3-1 og 3-2 [12]). Begge faresonene
ligger utenfor traseen for bane, men en av sonene (3-1) har utløpsområde ut over området hvor
fremtidig bane ligger i cut & cover tunnel. Det er foreløpig ikke lagt inn kostnader for spesielle tiltak
knyttet til disse sonene.
7.1.2 Geotekniske tiltak veg
Geotekniske tiltak for veg beskrives strekningsvis i etterfølgende kapitler. Det vises til tegninger ICP16-V-10005, 10025 og 10065.

7.1.2.1

Simo–Veumveien

På denne strekningen er vegalternativ 1 sammenfallende med de to øvrige vegalternativene.
Ny veg blir liggende i tilnærmet samme høyde som dagens veg, med unntak av et kortere parti
nærmest Veumveien. Her senkes vegen noe, ned mot nivå for dagens Veumveien.
Geotekniske tiltak er i hovedsak knyttet til gang- og sykkelveg kryssinger under ny veg, i tillegg til
området der ny veg krysser over Onsøyveien på bru. Geotekniske tiltak er ikke vurdert vest for dagens
rundkjøring, ettersom dette området har vært antatt omfattet av pågående utbygging Simo–Ørebekk.
Under ny rundkjøring ved Simo etableres gang- og sykkelveg i kulvert, K705 Undergang Simo. Her
har grunnundersøkelser vist dybder til berg på inntil ca. 12 meter, med antatt bløt/sensitiv leire.
Undergangen bygges i en ca. 45 meter lang spuntavstivet byggegrop. Gravedybde 5–6 meter, delvis
til berg og videre ned i berg. Det stabiliseres mellom spuntveggene med kalksementpeler. All spunt
føres til berg og forankres i berg med fotbolter. Der spuntfot frilegges forsterkes og tettes overgang
mot berg med spuntfotdrager før videre uttak av berg.
Ny veg blir så liggende på berg / i bergskjæring frem til ca. 100 meter før Onsøyveien. Herfra og
videre frem til der ny rv. 110 krysser over Onsøyveien ligger en kvikkleiresone, sone 1-4 i
områdestabilitetsrapport [12]. Dagens stabilitet er noe dårlig frem mot og ved Onsøyveien.
Det er forutsatt stabilisering med kalksementpeler for kvikkleiresonen. Det er videre forutsatt lettfylling
for ny rv. 110 over en ca. 150 lang strekning, hovedsakelig vest for brua over Onsøyveien. Dagens
bru/kulvert utvides for å gi plass til bredde av nytt veganlegg. Det er berg ved begge landkar av
dagens bru/kulvert. Utvidelsen fundamenteres direkte på berg, evt. på pillarer/peler til berg dersom
bergoverflaten faller.
Rett øst for bru/kulvert er det små dybder til berg, men berget faller fort av. Frem til Veumveien er det
sensitiv/kvikk og antatt setningsømfintlig leire og økende dybder til berg. Der dagens veg krysser over
Holmegata/Veumveien er det registrert dybder til berg på over 50 meter. Fra Onsøyveien og videre
østover ligger for øvrig ny rv. 110 i utløpsområdet til kvikkleiresone 1-5 [12] over ca. 160 meters
lengde. Sonen er ikke klassifisert og kan foreløpig ikke vurderes nærmere.
Før Veumveien, rett øst for Vestre Gravlund, etableres kulvert for gang- og sykkelveg under rv. 110,
K 716 Undergang Veumveien.
Kulverten etableres i spuntavstivet byggegrop med innvendig avstiving. Lengde spuntgrop er ca. 75
meter, og gravedybde inntil åtte meter. Bredde spuntgrop inntil ca. 16 meter. Det er stor dybde til berg
i området og spunten føres ikke til berg. Det forsterkes med kalksementpeler mellom spuntveggene.

7.1.2.2 Veumveien–Grønli
Øst for Veumveien ligger en kvikkleiresone, faresone 2-2 [12]. Stabilitet er ikke utredet, men det er
forutsatt behov for kalksementstabilisering.
Fra rundkjøring ved Veumveien går vegalternativ 1 i tunnel under Brattliparken og knyttes til fv. 109
nord for Glemmen videregående skole. Ved rundkjøringen er det store dybder til berg, men berget
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stiger forholdsvis raskt på inn mot påhugg for tunnel. Selve påhugget etableres i en høy bergskjæring
som etableres nordøst for nytt sporområde ved Frydenberg. Inn mot påhugget etableres et vanntett
trau, K726 Frydenberg vest. Veien inn mot trauet / første del av trauet etableres i vanntett
spuntavstivet byggegrop. Gravedybde er inntil åtte meter og innebærer delvis uttak av berg ned under
spuntfot. Det stabiliseres med kalksementpeler mellom spuntveggene. Spunten forankres med
fotbolter i berg og det benyttes spuntfordrager for tetting og sikring der spuntfoten frilegges ved
utgraving.
Tunnelen passerer en dyprenne med bløt/sensitiv leire der den går under området rett sørøst for
Uraniaveien, ca. profil 350–490. Her etableres vanntett betongtunnel, K735 Betongtunnel
Brattliparken. Betongtunnelen etableres i vanntett spuntavstivet byggegrop. Vanntetting er viktig fordi
området rundt byggegropa er tett bebygd, og bebyggelsen vil være utsatt for skader hvis det oppstår
grunnvannsenking som fører til setninger. Poretrykk og setninger må overvåkes i anleggsperioden.
Byggegropa er ca. 150 meter lang med bredde 25–30 meter. Største gravedybde er 13–14 meter og
innebærer uttak av berg under spuntfot i begge ender. Det etableres tverrspunt mot Frydenberg og
mot Brattliparken. Spunt føres til berg og spuntfot forankres med fotbolter. Innvendig avstiving med
inntil fem stivernivåer. Der spuntfot frilegges benyttes spuntfotdrager for sikring og tetting. Forholdsvis
omfattende bruk av injeksjonsskjerm i berg for vanntetting.
Fra Østre tunnelpåhugg, under Traraveien i Fremskridt, møter man igjen et område med løsmasser av
bløt kvikkleire/sprøbruddsmateriale som strekker seg nedover mot rundkjøringen like nordøst for
Glemmen videregående skole. Boringer har vist dybder til antatt berg langs skolen på 10–15 meter.
Løsmassene i området er utsatt for pågående terrengsetninger, noe som er synlig på konstruksjoner i
området ved rundkjøringen.
Også her etableres vanntett kulvert/trau som pelefundamenteres til berg, K 741 Frydenberg Øst
Portal/Trau. Kulvert/trau bygges i vanntett spuntavstivet byggegrop. Det etableres tverrspunt mot
Traraveien. Byggegropa blir ca. 200 meter lang med en gjennomsnittsbredde på ca. 32 meter.
Maksimal gravedybde er ca. 10–12 meter. Ved Traraveien inkluderer dette bergskjæring under
spuntfot. Gravedybden avtar ettersom vegen stiger mot rundkjøring der dagens fremskridt møter fv.
109. Det benyttes fortrinnsvis innvendig avstiving, og inntil fire stivernivåer. Leira mellom
spuntveggene kalksementstabiliseres.
Spunt føres til berg i ca. første halvdel av byggegropa (fra tunnelpåhugg). Spuntfot forankres med
fotbolter. Der spuntfoten frilegges benyttes spuntfotdrager for tetting og sikring. Det er forutsatt
injeksjonsskjerm i berg for vanntetting.

7.1.2.3 Fv. 109 Grønli
I alle alternativene legges ny fv. 109 langs Grønlifjellet, og det etableres kollektivgate i dagens fv. 109
forbi Glemmen videregående skole. Fra ca. rundkjøring ved Glemmen videregående skole og til ca.
rundkjøring ved Dammyr ligger omlagt veg i eller i kanten av registrerte kvikkleiresoner, soner 2-5 og
2-6 i områdestabilitetsrapport [12]. Stabilitet av sonene er ikke utredet, men det er forutsatt behov for
kalksementstabilisering. Mengder er foreløpig anslått.
Kollektivgata som etableres omtrent i trase for dagens fv. 109 er forutsatt etablert på fylling av lette
masser.

7.1.2.4 Grønli–St. Croix
Fra Brochs gate til St. Croix-krysset er alle vegalternativene like med unntak av gang- og sykkelveiløsning i rundkjøringen ved St. Croix. Det er i liten grad utført grunnundersøkelser på strekningen, og
supplerende grunnundersøkelser må utføres i neste planfase. Terrenget er tilnærmet flatt, og det er
ikke funnet områder som anses utsatt for områdeskred på strekningen. Grunnforhold antas å være
bløt setningsømfintlig leire, med innslag av sensitiv eller kvikk leire.
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Det er foreløpig ikke vurdert spesielle geotekniske tiltak på strekningen, ut over tiltak i forbindelse med
gang- og sykkelvei ved St. Croix. For vegalternativ 1 ligger gang- og sykkelveg over rundkjøringa. Det
er forutsatt lette masser i noen av tilløpsfyllingene.
Vegalternativ 2 og 3 fører gang- og sykkelveger ned under rundkjøringa. Det er forutsatt spuntavstivet
byggegrop med kalksementstabilisering for etablering av dette. Prinsipper som for øvrige spuntgroper.
Spunten føres trolig ikke til berg.

7.2

Banealternativ 6b og vegalternativ 2

Banealternativ 6b er som beskrevet i kapittel 7.1.1. I vegalternativ 2 går rv. 110 i tunnel gjennom St.
Hansfjellet og følger parallelt med banen som i dag. Alternativet ligger lavt i terrenget slik at
kollektivgata og knutepunktsfunksjoner ligger på lokk over deler av riksvegen forbi stasjonsområdet og
at kollektivgata kan krysse rv. 110 planskilt. Figur 7–2 viser alternativet.

Figur 7–2: Bane 6b og vegalternativ 2

7.2.1 Vegalternativ 6b + 2
Geotekniske tiltak for veg beskrives strekningsvis i etterfølgende kapitler. Det vises til tegninger ICP16-V-10015, 10045 og 10065.

7.2.1.1 Geotekniske tiltak felles med tidligere alternativ
Geotekniske tiltak for vegalternativ 2 er sammenfallende med det som er beskrevet for vegalternativ 1,
kapittel 7.1.2, for delstrekningene Simo–Veumveien, fv. 109 Grønli og Grønli–St. Croix.

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen,
Fredrikstad–Sarpsborg

Fagnotat geoteknikk Seut–Rolvsøy

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

28 av 38
ICP-16-A-25147
01A
16.11.2018

Forskjellen for vegalternativ 2 ligger i løsning for strekningen som omfatter rv. 110 fra Veumveien til
Grønli. Vegalternativ 2 fra Veumveien går i tunnel gjennom St. Hansfjellet, og ligger i en dyp trasé slik
at den krysser under kollektivgata i dagens fv. 109 før den kommer opp til rundkjøring i omlagt fv. 109
ved Grønlifjellet.

7.2.1.2 Veumveien–St. Hansfjellet
Fra rundkjøring ved Veumveien stiger traseen og blir liggende i høyde med dagens veg frem til St.
Hansfjellet. Ved rundkjøringen er det stor dybde til berg, men berget stiger raskt på og traseen blir
liggende på berg / i bergskjæring fra ca. profil 100 til ca. profil 200. Deretter er en dyprenne med leire
frem mot St. Hansfjellet.
Øst for Veumveien etableres en gang- og sykkelvei undergang, K727 Undergang Bakeirkroken.
Denne går under både veg og bane. Undergangen bygges i to etapper, etappe 1 under ny bane og
etappe 2 under fremtidig vei.
Etappe 1: ca. 50 meter lang spuntet byggegrop, med tverrspunt i en ende. Bredde byggegrop ca. 16
meter. Inntil 6 meter utgraving, vurdert til å ikke innebære skjæring ned i berg under spunt.
Kalksementstabiliseres innenfor spunt. Vanntett byggegrop, enkle tiltak (fett i spuntlåser og spunt i
lås).
Etappe 2: 120 meter lang strekning med delvis behov for spuntet byggegrop for GS kulver under
fremtidig vei. Strekningen har grunt til berg midt på. Inntil ca. 5 meter utgraving innenfor spunt.
Byggegropa går delvis ned i berg. 16 meter bredde. KS stabilisering mellom spunter. Vanntett
byggegrop, inkludert tetting ved spuntfot og injeksjonsskjerm. dvs. tyngre vanntetting.
Det er foreløpig ikke vurdert andre geotekniske tiltak på strekningen.

7.2.1.3 Grønli
Vegen etableres i vanntett kulvert/trau, K742 Betongtunnel Steffensjordet, fra St. Hansfjellet frem til
den har passert kollektivgata. Kulvert trau fundamenteres direkte på berg fra St. Hansfjellet og
pelefundamenteres til berg etter hvert som berget faller av. Veg i dagen, fra ca. kollektivgate og frem
til rundkjøring legges på pelefundamentert betongplate.
Fra St. Hansfjellet ligger kulverten i bergskjæring. Etter hvert faller berget og det etableres vanntett
spuntavstivet byggegrop. Lengde spuntgrop blir ca 160 meter. Bredde varierer, ca. 40–ca. 50 meter.
Gravedybde 4–6 meter. UK kulvert ligger i det alt vesentligste ved eller over berg. Det forutsettes
innvendig avstiving, og kalksementstabilisering mellom spuntvegger. Der spunt føres til berg benyttes
fotbolter. Det er antatt noe bruk av spuntfotdrager og injeksjonsskjerm i berg for tetting.

7.3

Banealternativ 6b og vegalternativ 3

Banealternativ 6b er som beskrevet i kapittel 7.1.1. I vegalternativ 3 går også rv. 110 i tunnel gjennom
St. Hansfjellet og følger parallelt med banen som i dag. Den viktigste forskjellen ved vegalternativ 3 er
at vegen ligger høyere og dermed krysser kollektivgata i plan. Alternativet er vist i Figur 7–3.
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Figur 7–3: banealternativ 6b og vegalternativ 3

7.3.1 Vegalternativ 6b + 3
Geotekniske tiltak for veg beskrives strekningsvis i det etterfølgende. Det vises til tegninger ICP-16-V10015, 10055 og 10065.

7.3.1.1 Geotekniske tiltak
Geotekniske tiltak for vegalternativ 3 er sammenfallende med det som er beskrevet for vegalternativ 1,
kapittel 7.1.2, for delstrekningene Simo–Veumveien, fv. 109 Grønli og Grønli–St. Croix.
Forskjellen for vegalternativ 3 ligger også her i løsning for strekningen som omfatter rv. 110 fra
Veumveien til Grønli. Vegalternativ 3 er likt vegalternativ 2 for strekningen Veumveien–St. Hansfjellet,
kapittel 7.2.1.2. Etter tunnel gjennom St. Hansfjellet ligger imidlertid traseen for vegalternativ 3 høyere
i terrenget. Ny rv. 110 møter derfor kollektivgata i dagens fv. 109 i plan. Vegalternativ 3 kobler seg til
omlagt fv. 109 i rundkjøring ved Grønlifjellet.
Fra St. Hansfjellet ligger veien i kulvert under Glemmengata før den går over i vanntett betongtrau
som strekker seg utover mot kollektivgata. Første del av vegen ligger i bergskjæring. Trauet
pelefundamenteres til berg etter hvert som berget faller av. Veg i dagen frem mot rundkjøringa legges
på pelefundamentert betongplate.
Betongtrauet må etableres i spuntavstivet, vanntett byggegrop. Lengde byggegrop er ca. 160 meter
med noe varierende bredde, snitt ca. 26 meter. Gravedybde er 2–4 meter. UK trau i det vesentligste
ved eller (godt) over berg. Forutsatt tetting ved spuntfot og moderat omfang av injeksjonsskjerm i
berg.
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Banealternativ 2a og vegalternativ 1

Banealternativ 2a er forholdsvis likt banealternativ 6b fra Seut til Veumveien. Plassering i plan og
høyde er deretter noe forskjellig, ved at traseen ligger høyere i terrenget og noe lenger sør frem til
felles koblingspunkt i Kiæråsen. Alternativet er vist i figur 7–4.

Figur 7–4: Banealternativ 2a og vegalternativ 1

7.4.1.1 Geotekniske tiltak jernbane
Det vises til tegninger ICP-16-V-10005 og 10035.
Prinsipielle løsninger for geoteknikk er de samme som beskrevet for banealternativ 6b, kapittel 7.1.1. I
det etterfølgende beskrives bare forskjeller.
Byggegroper for K150 Frydenberg trau, K500 Grønli stasjon og K180 Bydalen betongtunnel får alle
redusert omgang av kalksementstabilisering. Spunt reduseres i totalt antall kvadratmeter, og spunten
blir ikke like kraftig. Alt dette samtidig som forskjeller i maksimale gravedybder ikke nødvendigvis
endres vesentlig annet enn i gjennomsnitt. Beskrivelse i kapittel 7.1.1 anses derfor å være dekkende.

7.4.1.2 Geotekniske tiltak veg
Vegalternativ 1 er som beskrevet i kapittel 7.1.2.
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Banealternativ 2a Kiæråsen–Rolvsøy

Banealternativ 2a kommer ut av tunnel i kulvert/trau ved Lisleby, og legger seg inn mot dagens bane
fra omtrent Lisleby stasjon. Frem til Rolvsøy ligger traseen tett inntil dagens bane. Banen krysser over
Evjebekkdalen på bru, K210 Råbekken Linjebru. Banealternativet er vist i figur 7–5.

Figur 7–5: Banealternativ 2a
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7.5.1.1 Geotekniske tiltak
Det vises til tegninger ICP-16-V-10075, 10085 og 10095. Det bemerkes at det ikke er produsert egne
tegninger for geoteknikk på banestrekninger som i sin helhet ligger i bergtunnel.
Banealternativet berører tre kvikkleiresoner, sonene 5-1, 5-2 og 5-3 i områdestabilitetsrapport [12]. En
sone er klassifisert som lav faregrad og to soner er klassifisert som middels faregrad. De to sistnevnte
ligger på hver sin side langs Evjebekken, og strekker seg ut på begge sider av planområdet. Det er
foreløpig ikke utført stabilitetsberegninger for sonene. For å tilfredsstille krav til sikkerhet for ny bane
er det likevel forutsatt at det må utføres stabilitetsforbedringer i sonene. Det er forutsatt bruk av
kalksementstabilisering. Mengder er anslått. Det vil være behov for nærmere utredning av sonene i
neste planfase.
Ved tunnelpåhugget mot Kiæråsen (km ca. 95,2) blir gravedybder rundt sju til åtte meter på det
dypeste, delvis med uttak av berg.Ny bane legges i vanntett betongtrau, K205 Lisleby Portal/Trau,
som etableres innenfor vanntett spuntavstivet byggegrop. Det er forutsatt innvendig avstiving av
spunten. Spunt som føres til berg forankres med fotbolter. Der spuntfot frilegges ved graving etableres
spuntfotdrager for tetting og sikring. Det etableres injeksjonsskjerm i berg for vanntetting. Grunnen
forsterkes med kalksementpeler mellom spuntveggene. Konstruksjonen fundamenteres på berg eller
peler til berg.
For strekningen videre fremover til Rolvsøy er det generelt forutsatt kalksementstabilisering under ny
banefylling, både for sikring av stabilitet og reduksjon av setninger. På en strekning før Evjebekken ca.
km 96,4 – 96,6) legges banefyllinga på betongplate pelefundamentert til berg. Dette gjelder et område
hvor et tidligere dalsøkk er gjenfylt med søppel. Bru over Evjebekkdalen (K210) fundamenteres på
peler til berg.
Fra ca. profil 96,2 blir ny bane liggende tett inntil dagens bane. Stabilitet for dagens bane må
ivaretas/forbedres i anleggsperioden. Det er forutsatt at det etableres spunt og kalksementpeler mot
dagens bane på den siden hvor det utføres anleggsarbeider for ny bane. Stabilitet av dagens bane, i
retning bort fra nytt spor, kan påvirkes av anleggsarbeidene. Det er derfor forutsatt at stabilitet for
dagens bane må forbedres på begge sider. På den siden av dagens bane som vender bort fra nye
spor er det forutsatt motfylling. Motfyllingen er forutsatt med høye 1–1,5 meter og bredde ca. 10
meter.
På strekningen etableres til sammen tre underganger, K206 Snippen Kulvert i Dr. Opsands vei, K220
Svaneveien Kulvert i Svaneveien og K230 Hans Nielsen Hauges vei Kulvert i Hans Nielsen Hauges
vei.
For samtlige etableres vanntette konstruksjoner innenfor vanntett spuntavstivet byggegrop.
Hovedprinsipper for etablering av byggegropene er gitt i kapittel 6.1.4.
Her nevnes spesielt at undergang i Hans Nielsen Hauges vei er forutsatt etablert i et sommerbrudd.
Det er forutsatt at den delen av ny kulvert som midlertidig blir liggende under dagens bane støpes
ferdig og kjøres inn. Av tidshensyn er det forutsatt at byggegrop under dagens bane etableres ved
bruk av JETpeler. JETpelene installeres gjennom dagens banefylling, enten på natt eller i korte
bruddperioder. Dette gjøres før sommerbruddet hvor kulverten skal installeres.

7.6

Banealternativ 4a Kiæråsen–Rolvsøy

Banealternativ 4a kommer ut av tunnel i kulvert/trau nord for Gamle Glemmen kirke. Etter kulvert/trau
går alternativet i en kort dagsone før sporet legges på vidaukt over Evjebekken og inn over
næringsområdet langs Dikeveien, K210 Råbekken Linjebru. Viadukten slutter like før Hans Nielsen
Hauges vei, og sporet går på eksisterende terreng frem til Rolvsøy. Etter viadukten ligger traseen tett
inntil dagens bane. Banealternativ 4a er vist i figur 7–6.
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7.6.1 Geotekniske tiltak
Det vises til tegninger ICP-16-V-10105 og 10115.
Banealternativet berører to kvikkleiresoner, sonene 5-2 og 5-3 i områdestabilitetsrapport [12]. Begge
er klassifisert som middels faregrad. Sonene ligger på hver sin side langs Evjebekken, og strekker seg
ut på begge sider av planområdet. Det er foreløpig ikke utført stabilitetsberegninger for sonene. For å
tilfredsstille krav til sikkerhet for ny bane er det likevel forutsatt at det må utføres stabilitetsforbedringer
i sonene. Det er forutsatt bruk av kalksementstabilisering. Mengder er anslått. Det vil være behov for
nærmere utredning av sonene i neste planfase.
Ved tunnelpåhugget mot Gamle Glemmen kirke (ca. km 96,24) blir gravedybder rundt sju til ni meter
på det dypeste, delvis med uttak av berg. Ny bane legges i vanntett betongtrau, K205 Lisleby
Portal/Trau, som etableres innenfor vanntett spuntavstivet byggegrop. Det er forutsatt innvendig
avstiving av spunten. Spunt som føres til berg forankres med fotbolter. Der spuntfot frilegges ved
graving etableres spuntfotdrager for tetting og sikring. Det etableres injeksjonsskjerm i berg for
vanntetting. Grunnen forsterkes med kalksementpeler mellom spuntveggene. Konstruksjonen
fundamenteres på berg eller peler til berg.
For strekningen videre fremover til Rolvsøy er det generelt forutsatt kalksementstabilisering under ny
banefylling, både for sikring av stabilitet og reduksjon av setninger. Viadukt over Evjebekkdalen og
videre frem til ca. Hans Nielsen Hauges vei fundamenteres på peler til berg. Det er foreløpig antatt at
pelefundamentering for viadukten kan etableres uten behov for kalksementstabilisering. Som nevnt
innledningsvis i kapittelet er det imidlertid forutsatt kalksementstabilisering av kvikkleiresoner som
viadukten passerer over ved Evjebekken.
Fra ca. Hans Nielsen Hauges vei (km ca. 97,8) blir ny bane liggende tett inntil dagens bane. Stabilitet
for dagens bane må ivaretas/forbedres i anleggsperioden. Det er forutsatt at det etableres spunt og
kalksementpeler mot dagens bane på den siden hvor det utføres anleggsarbeider for ny bane.
Stabilitet av dagens bane, i retning bort fra nytt spor, kan påvirkes av anleggsarbeidene. Det er derfor
forutsatt at stabilitet for dagens bane må forbedres på begge sider. På den siden av dagens bane som
vender bort fra nye spor er det forutsatt motfylling. Motfyllingen er forutsatt med høye 1–1,5 meter og
bredde ca. 10 meter.
Det etableres en undergang (K230 kulvert) i Hans Nielsen Hauges vei. Det etableres vanntett
konstruksjon innenfor vanntett spuntavstivet byggegrop. Hovedprinsipper for etablering av byggegrop
er gitt i kapittel 6.1.4.
Her nevnes spesielt at undergang i Hans Nielsen Hauges vei er forutsatt etablert i et sommerbrudd.
Det er forutsatt at den delen av ny kulvert som midlertidig blir liggende under dagens bane støpes
ferdig og kjøres inn. Av tidshensyn er det forutsatt at byggegrop under dagens bane etableres ved
bruk av JET–peler. JET–pelene installeres gjennom dagens banefylling, enten på natt eller i korte
bruddperioder. Dette gjøres før sommerbruddet hvor kulverten skal installeres.

8 OPPSUMMERING / OVERORDNEDE VURDERINGER
Kapittelet gir en kortfattet opsummering av overordnede vurderinger knyttet til hvorvidet enkelte
strekninger eller alternativer innebærer vesentlig større kompleksitet eller usikkerhet enn de andre,
geoteknisk sett.
Samtlige veg- og banealternativer vil innebære forholdsvis 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. Flere steder 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 relativt høy.
Banealternativene i delområde Seut–Kiæråsen skiller seg fra hverandre ved at banealternativ 6b
ligger noe dypere ved Frydenberg og på Grønli, samtidig som banealternativ 2a ligger noe nærmere
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dagens jernbane. Geotekniske tiltak er i det alt vesentligste de samme, men med litt mindre omfang
for banealternativ 2a. Til tross for dette vurderes kompleksitet og usikkerhet ved banealternativ 2a å
være høyest. Dette skyldes først og fremst at alternativet ligger tettere på dagens bane.
For vegalternativene 1 – 3 skiller vegalternativ 1 seg noe ut med to dype byggegroper, henholdsvis for
K 735 Betongtunnel Brattliparken og K 741 Frydenberg Øst Portal/Trau. Samtidig må det sies at
kompleksitet for byggegrop til K742 Steffensjordet Betongtunnel, for vegalternativ 2 og 3 på Grønli,
anses som betydelig. Geoteknisk sett er det vurdert å være forholdsvis liten forskjell i kompleksitet og
usikkerhet mellom vegalternativene.
Banealternativer på strekningen Kiæråsen–Rolvsøy skiller seg fra hverandre ved at banealternativ 2a
har langt større omfang av nærføring mot dagens bane enn banealternativ 4a. For banealternativ 2a
skal det også etableres flere kryssinger under ny bane enn i banealternativ 4a. Med gjeldende
forutsetning om drift på dagens bane i anleggsperioden vurderes banealternativ 2a som geoteknisk
sett vesentlig mer komplisert enn banealternativ 4a. Her nevnes også at begge banealternativer
krysser over kvikkleiresoner ved Evjebekken. For begge banealternativer er det forutsatt
stabiliserende tiltak i kvikkleiresonene. Kompleksitet og usikkerhet ved stabiliserende tiltak er vurdert
som større for banealternativ 2a enn for banealternativ 4a.

9 USIKKERHETER OG VIDERE ARBEID
9.1

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 bane i
delområde Seut–Kiæråsen). For andre områder finnes grunnundersøkelsesdata i mer begrenset
omfang, eller ikke i det hele tatt (for det meste på deler at dagstrekninger i delområde Kiæråsen–
Rolvsøy). 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 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. Usikkerheten i bergets beliggenhet er ansett å ha størst betydning for noen av
byggegropene i dagsonene i delområde Kiæråsen–Rolvsøy, men kan også påvirke vurderingene av
soner med potensiell fare for områdestabilitetsproblematikk plassert i noe avstand fra planlagt bane.
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
foredel fortsette i mellomfasen frem mot detaljplan
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Områdestabilitetsproblematikk

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 Evjebekken (gjelder begge
banealternativer på strekningen Kiæråsen-Rolvsøy). Usikkerheten anses størst for banealternativ 2a.
Fordi problematikk knyttet til områdestabilitet / kvikkleireskred i stor grad er 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

Grønli

For stasjonsområdet på Grønli har det lenge vært kjent at bruene over Fv. 109 har dårlig stabilitet.
Setningsmålinger på banebrua har blitt gjenopptatt og det er påvist fortsatt pågående setninger.
Anleggsarbeider i nærheten av bruene er en usikkerhet. Ved planlegging av anleggsgjennomføring er
det lagt vekt på rekkefølger som skal ivareta denne usikkerheten. Nærmere informasjon om reell
status på faktisk tilstand for bruene og hvor mye eller lite tilleggssetninger bruene vil tåle er etterlyst,
men foreløpig ikke konkludert. Det vil derfor være en fortsatt usikkerhet knyttet til disse bruene.
Området på Grønli er også preget av pågående terrengsetninger, og poreovertrykk i grunnen. Det er
planlagt, og estimert kostnader for, tiltak som kan redusere risiko for ytterligere terrengsetninger.
Samtidig er det igangsatt arbeider for nærmere vurdering av hydrogeologi og risiko i tilknytning til
poreovertrykk og setninger. Disse arbeidene er ikke sluttført. Forholdet representerer en usikkerhet,
men arbeidene som er igangsatt har som hensikt å se på mulige konsekvenser samt redusere nevnte
usikkerhet.
Ytterligere arbeider for å avklare status/tilstand for bruene, og arbeider med å redusere usikkerhetene
for Grønliområdet kan med fordel fortsettes i mellomfasen frem til teknisk detaljplan.

9.4

Stabilitet for dagens bane

Laster og lastfaktorer som skal legges til grunn ved stabilitetsberegninger for dagens bane, 3.2.3.2,
representerer en viss usikkerhet. Usikkerhetene er nærmere belyst i [13]. Forholdet kan med fordel
bearbeides videre før neste planfase.

9.5

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. Sistnevne kan ikke
nødvendigvis utelukkes, fordi svært få av «trauene» er plassert i lavbrekk uten mulighet for drenasje
videre langs tunnel. Det kan likevel 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
kan med fordel gjøres i mellomfasen frem til detaljplanfasen starter.
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