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1 INNLEDNING
Eksisterende dobbeltspor på Østfoldbanen mellom Oslo og Ski har ikke tilstrekkelig kapasitet til å
møte forventet trafikkvekst. Det planlegges derfor nytt dobbeltspor på strekningen. Ombyggingen av
Ski stasjon er en del av prosjektet. For å kunne vende lokaltogene med minimal forstyrrelse av øvrig
trafikk på Østfoldbanen under ombygging, er det nødvendig å etablere et vendespor. På selve
stasjonen er det ikke plass, slik at et vendespor skal lokaliseres like sør for eksisterende betongtunnel i
sør.
Denne rapporten inneholder geotekniske vurderinger for Vendespor Ski sør.
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2 GEOTEKNISK PROSJEKTKLASSE OG KONTROLL
2.1 Fyllinger og skjæringer
2.1.1 Geoteknisk kategori
Utgraving av skjæringer og utlegging av fyllinger defineres i geoteknisk kategori 2.
2.1.2 Krav til kontroll
Kontroll av prosjektering og utførelse skal utføres iht. tabell NA.A1 (903) i Eurokode 0.
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3 GEOTEKNISKE VURDERINGER OG BEREGNINGER
3.1 Vurdering av områdestabilitet iht.: NVEs veileder: Vurdering av
områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter
med sprøbruddegenskaper
Geoteknisk utredning av skredfare og områdestabilitet er utført iht. NVEs retningslinjer "Flaum- og
skredfare i arealplaner 2 - 2011" med vedlegg 1 "Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på
kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper" også omtalt som "kvikkleireveilederen".
Kvartærgeologisk kart hentet fra NGUs nettsider viser at man kan regne med tykk havavsetning i
området, se figur under.

Det ble i mars 2013 utført grunnundersøkelser for vendespor Ski sør og det er ikke funnet
sprøbruddmateriale, se datarapport UOS-92-A-11031 for mer utfyllende informasjon. Topografien
rundt planområdet er også av en slik karakter at et eventuelt skred i nærliggende skråninger vil ikke nå
planområdet.
Med bakgrunn i flytskjema figur 4.1 i Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på
kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper, Vedlegg 1 til NVEs retningslinjer: Flom- og
skredfare i arealplaner er området klarert med hensyn på fare for kvikkleireskred, se skjema nedenfor.
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3.2 Vurdering av lokal stabilitet ved utgraving for nytt vendespor
3.2.1

Geometri og laster

+126,3
+125,2
+123,2
23

Figur 1: Geometri og lastbilde for utgraving snitt 25750
I representative snitt vil det være ca. 2m høydeforskjell mellom utgravd traubunn og eksisterende spor
og ca. 3,2 til 4,4 m høydeforskjell mot driftsvei.
Dimensjonerende toglast og lastfaktorer er definert i prosjekteringsforutsetningene for parsell
Langhus-Ski. For jernbane med mer enn 2 spor benyttes karakteristisk last på 110 kN/m for spor 1 og
90 kN/m på spor 2, 3 og 4, (det vises til e-post datert 2011-11-28 fra Jernbaneverket ved Else
Motzfeldt). Veilaster er satt til 10 kN/m2. Lastfaktor 1,3 iht. EC 0.
3.2.2 Grunnforhold
Det er ut fra tolkning av grunnundersøkelser samt erfaringsdata antatt følgende parametre:
Løsmasse

2
Romvekt  (kN/m3) Friksjonsvinkel  Attraksjon a (kN/m )

Sprengsteinsfylling

19

42

0

Tørrskorpe

19

32

0

Eksisterende jernbanefylling

19

36

0

For leiren er det benyttet en midlere skjærstyrke på 20 kPa og romvekt på 19 kN/m3 tolket ut fra
trykksonderinger og prøveserie.
Det er registrert berg i bunnen av dagens skråning ved ca. profil 25570 til 25660. Dette sammenfaller
med bergnivå registrert i borpunkt 577 og 578.
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3.2.3 Beregninger
Beregninger er utført i snitt 25670 og 25750
Beregninger viser ut fra gitte forutsetninger at stabiliteten mot øst er noe lav ved utgraving for
vendesporet i snitt 25670 og tilstrekkelig i snitt 25750. Stabiliteten er tilstrekkelig for begge snitt ved
ferdig etablert vendespor. Mot eksisterende spor er stabiliteten noe lav i forhold til krav i JD520
kapittel 8 ved utgraving og tilstrekkelig ved ferdig etablert spor. Dette er basert på at det graves ut i
hele vendesporets lengde på en gang.
Utfra lengde på glidesirkler og beregnede sikkerhetsfaktorer må gravearbeider ned til
formasjonsplanet og tilbakefylling opp til ballastpukk utføres seksjonsvis for å oppnå tilstrekkelig
sikkerhet, seksjonslengdene settes til 10 m. Det er kun nødvendig med seksjonsvis utførelse der berg
ikke blir påtruffet og sprenging/pigging er nødvendig. Ved påtruffet berg kan man tillate større
seksjonslengder. Det er antatt at berg påtreffes mellom ca. profil 25570 og 25660, og muligens så
langt som profil 25700.
3.2.4 Beskrivelse av tiltak
 Generelt graves det ut til 1 m over endelig utgravingsnivå


Utgraving av seksjon på inntil 10 m til endelig utgravingsnivå, der berg ikke er påtruffet



Tilbakefylling med jernbaneunderbygning



Prosessen gjentas for neste seksjon

Ved heving av vendesporet, med mer enn 0,5 m, kan seksjonsvis utførelse utgå.
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