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Sammendrag: 

K10 Råbekken kulvert kan fundamenteres direkte på kalk-sement stabilisert grunn. Utgraving må 
trolig sikres med KS-peler.  

K11 Evjebekkveien kulvert kan fundamenteres direkte på kalk-sement stabilisert grunn. Utgraving 
må trolig sikres med KS-peler. 

K12 Svaneveien kulvert kan fundamenteres direkte på kalk-sement stabilisert grunn. Utgraving må 
trolig sikres med KS-peler. 

K14 Hauge GS bru anbefales å fundamentere akse 1 og 2 direkte på berg og akse 3-9 ved bruk av 
stålkjernepeler til berg.  

K16 Østfoldhallen gangkulvert Den vestre delen av kulverten kan fundamenteres direkte på 
undersprengt berg og den østlige delen kan trolig fundamenteres direkte på fyll masser.     

K17 Rådalsveien gang kulvert kan fundamenteres direkte på undersprengt berg.  

K18 Solheim kulvert kan fundamenteres direkte på kalk-sement stabilisert grunn. 

K21 Bjørnengveien kulvert anbefales fundamentert delvis på berg og delvis på kalk-sement 
stabilisert grunn. 

K22 Rønningen GS-bru anbefales fundamentert på stålkjernepeler til berg.  

K23 Hatteveien kulvert kan fundamenteres direkte på kalk-sement stabilisert grunn. 

K24 Nes kulvert kan fundamenteres direkte på kalk-sement stabilisert grunn. 
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1 Innledning 
Fv. 109 skal utvides til tre/fire kjørefelt samtidig som veganlegget skal suppleres med høyverdig 
tilbud for gående og syklende. Fremkommelighet for kollektivtrafikk, sykkel og gange skal prioriteres 
på vegstrekningen. Alle kryssinger for fotgjengere og syklister skal skje planskilt og skal være 
universelt tilrettelagt. Veganlegget får en total bredde på 40 – 50 m, noen steder enda mer på grunn 
av ramper og tverrforbindelser. 

Multiconsult er engasjert som rådgivende ingeniør for alle fag. 

Det foreliggende notat gir en kort orientering om grunnforholdene samt vedrørende de geotekniske 
forholdene for de ulike konstruksjonene på strekningen fra Råbekken til Rolvsøysund i Fredrikstad 
kommune (utgraving, sikring og fundamentering). Det er totalt to bruer og ni kulverter som er 
beskrevet i notatet. 

2 K10 Råbekken kulvert 
Råbekken gangkulvert er planlagt bygd der Råbekken krysser fv. 109 ved ca. profil 560-570. Kulverten 
skal både være for gang- og sykkeltrafikk og ha et åpent innvending bekkeløp for 
Råbekken/Evjebekken. Se Figur 2-1 for beliggenhet og Figur 2-2 for oppriss av kulverten.  

  
Figur 2-1 
Beliggenhet 
av Råbekken 
kulvert 
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Figur 2-2 Oppriss av Råbekken gangkulvert, ref K10-001 

2.1 Grunnforhold  
Terrenget der kulverten er planlagt bygd er på ca. kote 13,7 m, mens dagens veioverflate ligger ca. på 
kote 15,0. De øverste ca. 4 m består av fyllmasser og tørrskorpeleire. Under topplaget er det middels 
fast leire, til dels bløt. I enkelte dybder er det sprøbruddsleire, det er mest tydelig fra 8-9 m dybde. 
Dybde til berg er på ca. 5-9 m under terrenget der kulverten er planlagt bygd. Poretrykkmålere ca. 40 
m nærmere rundkjøringen Fv. 109 – Evjebekken viser at grunnvannet står ca. 3 m under terrenget 
som er ca. i nivå med bekken.  

Grunnforholdene i området er beskrevet i datarapport 126531-07-RIG-RAP-001_rev01  /1/.  

2.2 Geoteknisk orientering  
Dagens veioverflate i området ligger ca. på kote 15.0. Det blir på det meste utgraving ca. til kote 7,6 
som gjør at utgravingsdybde blir ca. 7,4 m under veioverflate. Med så dyp utgraving vil 
grunnforsterkning være nødvendig for å få tilfredsstillende stabilitet sikkerhet. Det anbefales kalk-
sement stabilisering (KS-peling) kombinert med avlasting av topplag for å kunne vispe inn KS-peler 
gjennom det faste topplaget.  

Ved en åpen utgraving (ikke vanntett løsning) vil dette medføre noe grunnvannssenkning lokalt. De 
nærmeste bygningene til kulverten skal innløses. De nærmeste bygningene som ikke skal innløses 
ligger ca. 70 m fra kulverten. En liten grunnvannssenking i forbindelse med bygging av kulverten 
anses som uproblematisk med tanke på setninger på nærliggende bygninger. Leira anses såpass tett 
at gradienten fra gravegropen vil bli relativt bratt.   

Kulverten fundamenteres direkte på kalk-sement stabilisert grunn.  

3 K11 Evjebekkveien kulvert 
Evjebekkveien kulvert er planlagt bygd der hvor dagens Råbekken/Evjebekken krysser Evjebekkveien. 
Kulverten skal både være for gang- og sykkeltrafikk og ha et innvendig bekkeløp. Se Figur 3-1 for 
beliggenhet og Figur 3-2 for oppriss av kulverten.   
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Figur 3-2 Oppriss av Evjebekkveien kulvert, ref K11-001 

3.1 Grunnforhold  
Terrenget der kulverten er planlagt bygd er på ca. kote 13 m, mens dagens veioverflate ligger ca. på 
kote 14,4. Området der kulverten kommer er bekkedalen fylt opp for dagens vei og bekken ligger i 
rør gjennom denne fyllingen i dag. Boringer utført i området viser at de øverste 2-5 m er fyllmasser 
bestående av sand, grus og stein. Under fyllmassen er det bløt til middels fast leire. Det er ikke påvist 
kvikkleire. Dybde til fjell er ca. på 14-18 m under terreng.     

Grunnforholdene i området er beskrevet i datarapport 126531-07-RIG-RAP-001_rev01  /1/.  

Figur 3-1 Beliggenhet av Evjebekkveien kulvert 
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3.2 Geoteknisk orientering  
Dagens veioverflate i området ligger ca. på kote 14.4. Det blir på det meste utgraving til ca. kote 7,2 
som gjør at utgravingsdybden blir ca. 7,2 m under dagens veioverflate. Med så dyp utgraving vil 
grunnforsterkning være nødvendig for å få tilfredsstillende stabilitet og sikkerhet. Det anbefales kalk-
sement stabilisering kombinert med avlasting på topp lag for å kunne penetrere gjennom det faste 
topp laget ved installasjon av KS-peler.  

Ved en åpen utgraving (ikke vanntett løsning) vil dette medføre noe grunnvannssenkning lokalt. De 
nærmeste bygningene til kulverten skal innløses. Det nærmeste bygningen som ikke skal innløses, 
Dikeveien 1, ligger ca. 100 m fra kulverten. En liten grunnvannssenking i forbindelse med bygging av 
kulverten vil være uproblematisk med tanke på setninger på nærliggende bygninger.   

Kulverten fundamenteres direkte på kalk-sement stabilisert grunn.  

 

4 K12 Svaneveien kulvert 
Svaneveien kulvert er planlagt bygd der hvor dagens fv. 109 krysser med Svaneveien. Kulverten skal 
være for gang- og sykkeltrafikk. Se Figur 4-1 for beliggenhet og Figur 4-2 for oppriss av kulverten.   

 

 

 Figur 4-1 Beliggenhet av Svaneveien kulvert 
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Figur 4-2 Oppriss av Svaneveien kulvert, ref K12-001 

4.1 Grunnforhold  
Dagens veioverflate ligger ca. på kote 18,2. Det er generelt bløt sprøbruddsleire under et ca. 2 m fast 
topplag ved kulverten. Fjelldybdene er størst øst for kulverten, ca. 10 m under terrenget. Fjelldybden 
minker mot vest og er 5,5-6 m på vestsiden av kulverten.  

Grunnvannsmålingene viser grunnvannstand i ca. kote 16,5.  

Grunnforholdene i området er beskrevet i datarapport 126531-07-RIG-RAP-001_rev01  /1/ 

4.2 Geoteknisk orientering  
Eksisterende terreng i området ligger ca. på kote 18,2, mens den planlagte vegoverflate skal være ca. 
på kote 18,9. Det blir på det meste utgraving ca. til kote 13,7 som gjør at utgravingsdybde blir ca. 4,5 
m under vegoverflaten. Det kan lokalt bli dypere utgravinger for kummer og VA-ledninger. Trolig må 
grunnen forsterkes med kalk-sement stabilisering for å få tilstrekkelig dimensjonerende grunntrykk. 
Grunnforsterkningen vil også gå delvis opp i skråningene for utgravingen for å sikre stabiliteten ved 
utgraving.  Det anbefales avlasting på topp lag for å kunne lett penetrere gjennom det faste topp 
laget.  

Ved en åpen utgraving (ikke vanntett løsning) vil dette medføre noe grunnvannssenkning lokalt. Det 
nærmeste bygningen, Dikeveien 2, ligger ca. 25-30 m fra kulverten. Leirmassene er såpass tette at 
grunnvannssenkningen vil ha en begrenset utbredelse (bratt gradient) og begrenset effekt i dybden. 
Basert på en samlet vurdering konkluderes det med at kulverten kan bygges drenert, og at dette ikke 
vil påvirke de nærliggende bygningene. 

Kulverten fundamenteres direkte på kalk-sement stabilisert grunn.  
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5 K14 Hauge GS bru 
Hauge GS bru er planlagt bygd der hvor dagens fv. 109 krysser ca. med Hans Nilsen Hauges vei. Brua 
skal være en gang- og sykkelbru. Den er 155 m lang og 4,9 m bred med totalt 9 akser. Se Figur 5-1 for 
beliggenhet og Figur 5-2 for plan og snitt av brua.  

  

 

 

Figur 5-2 Plan og snitt av Hauge GS bru, ref K14-001 

Figur 5-1 Beliggenhet av Hauge GS bru 
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5.1 Grunnforhold  
Dagens terreng ved den vestlige enden er ca. på kote 28 og er ca. på kote 20 ved den østlige enden 
av brua.  Utførte grunnundersøkelser langs brua indikerer generelt bløt sprøbruddleire under et ca. 
1-1.5 m fast topplag. Bergdybder øker fra 0 m, berg i dagen, ved vestre ende av brua til over 11 m i 
den østre enden.   

Grunnforholdene i området er beskrevet i datarapport 126531-07-RIG-RAP-001_rev01  /1/ 

5.2 Geoteknisk orientering  
Grunnforholdene langs den planlagt brua er varierende fra berg i dagen til ca. 11 m til berg. 
Løsmassene er generelt bløt leire med sprøbrudd oppførsel.  

Det anbefales direktefundamentering på berg for akse 1 og 2 da det enten er berg i dagen eller grunt 
til berg ved disse aksene.  

For akse 3 og akse 9 varierer dybde til berg mellom 3 m og 4 m. Fundamenteringsmetode mellom 
stålkjernepeler eller utgraving og direktefundamentering på berg kan vurderes for disse to aksene.    

For akse 4, 5, 6, 7 og 8 varierer dybde til berg mellom 4,7 m og 11,5 m. Dybde til berg vil medføre at 
det for åpen utgraving kreves større kostnadskrevende sikkerhetstiltak med grunnforsterking eller/og 
stagforankret spunt. Fundamenterings metode mellom stålkjernepeler eller direkte fundamentering 
på grunnforsterket grunn kan vurderes for disse aksene.  

Ved valg av forskjellige fundamenteringsløsninger langs slike varierende grunnforhold vil man risikere 
å utsette brua for differensialsetninger. Det anbefales å fundamentere akse 1 og 2 direkte på berg og 
akse 3-9 ved bruk av stålkjernepeler til berg.  

6 K15 Østfoldhallen gangkulvert  
Østfoldhallen gangkulvert er planlagt under fv. 109 ved ca. profil 1850. Kulverten er ca. 19,7 m lang. 
Se Figur 6-1 for beliggenhet og Figur 6-2 for oppriss av kulverten.  

 

 

 
Figur 6-1 Beliggenhet av Østfoldhallen gangkulvert 
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Figur 6-2 Oppriss av Østfoldhallen gangkulvert, ref K15-001   

6.1 Grunnforhold  
Dagens terreng ved den vestlige enden er ca. på kote 25 og er ca. på kote 23 ved den østlige enden 
av kulverten.  Utførte grunnundersøkelser ved den østlige enden av kulverten indikerer generelt 
faste masser til berg. Bergdybder øker fra 0 m, berg i dagen, ved vestre ende av kulverten til ca. 7,8 
m i den østre enden.   

Grunnforholdene i området er beskrevet i datarapport 126531-07-RIG-RAP-001_rev01  /1/ 

6.2 Geoteknisk orientering  
Denne delen suppleres etter at vi har fått nivå for uk kulvert. Det trolig kan utføres med åpen 
utgraving med graveskråninger 1:2 eller slakere for å etablere kulverten. På den vestre delen vil det 
vær mulig å fundamentere kulverten direkte på berg. På den østlige delen kan det trolig 
fundamenteres direkte på fyll masser. For å myke opp overgangen mellom berg og løsmasser bør 
berget «løs sprenges» under kulverten.    

7 K17 Rådalsveien gangkulvert 
Rådalsveien gangkulvert er planlagt etablert der fv. 109 krysser Rådalsveien. Kulverten er ca. 9,6 m 
lang og går under dagens Rådalsveien. Se Figur 7-1 for beliggenhet og Figur 7-2 for oppriss av 
kulverten.     
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Figur 7-2 Oppriss av Rådalsveien gangkulvert   

7.1 Grunnforhold  
Dagens terreng der kulverten er planlagt er ca. på kote 26. Utførte grunnundersøkelser indikerer 
grunt til berg. Dybde til berg varierer mellom 0,6 m til 2 m. Totalsonderingene viser friksjonsmasser 
over berg.  

Grunnforholdene i området er beskrevet i datarapport 126531-07-RIG-RAP-001_rev01  /1/ 

 

Figur 7-1 Beliggenhet av Rådalsveien gangkulvert, ref K17-001 
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7.2 Geoteknisk orientering  
Ettersom at det er grunt til berg vil det være nødvendig å skjære eller sprenge i berg for å 
fundamentere kulverten. Kulverten vil trolig fundamenteres direkte på berg.   

8 K18 Solheim kulvert  
Solheim gang-sykkel kulvert er planlagt etablert under fv. 109 ved ca. profil mellom 2690 og 2720. 
Kulverten er ca. 8 m bred. Se Figur 8-1 for beliggenhet og Figur 8-2 for oppriss av kulverten.     

 

 

 

 

 

Figur 8-2 Oppriss av Solheim gang-sykkel kulvert, ref K18-001  

Figur 8-1 Beliggenhet av Solheim gang-sykkel kulvert 
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8.1 Grunnforhold  
Dagens terreng der kulverten er planlagt varierer fra ca. kote 20 til kote 26. Terrenget stiger mot 
nordvest fra den sørlige delen.  Utførte grunnundersøkelser indikerer bratt bergoverflate og generelt 
bløt sprøbruddsleire under et ca. 2 m fast topplag. Dybde til berg varierer mellom 20 m ved den 
østlige delen av kulverten til 6 – 10 m ved den nordvest-delen.  

Grunnvannsmålingene viser noe overtrykk på nedsiden av dagens fv. 109.   

Grunnforholdene i området er beskrevet i datarapport 126531-07-RIG-RAP-001_rev01  /1/ 

 

8.2 Geoteknisk orientering  
Fv. 109 er planlagt etablert på ca. kote 25. Eksisterende terreng i området varierer fra ca. kote 20 ved 
sørvestlig siden til ca. kote 25 ved nordvestlige siden av veien. For å bedre stabiliteten av skråninger 
og unngå faren for setning skal deler av veilinjen og spesielt veifylling over eksisterende terreng, 
rundt kulverten samt veistrekningen fra ca. profil 2600 – 2810 etableres med EPS.  

Området under og rundt kulverten skal kalk-sement stabiliseres for å øke tillatt dimensjonerende 
grunntrykk. Da der skal etableres lette masser under veien vil det være behov for å fjerne mye av 
løsmassene langs veistrekningen i nivå med underkant kulvert på ca. kote 20. Det vil dermed være 
behov å etablere en byggegrop for å installere kulverten. Åpen byggegrop med seksjonsvis utgraving 
og 1:2 skråningshelning kan være aktuelt i forbindelse med å etablere byggegrop.        

Kulverten fundamenteres direkte på kalk-sement stabilisert grunn. 

9 K21 Bjørnengveien gangkulvert 
Bjørnengveien gangkulvert er planlagt bygd der hvor dagens fv. 109 krysser ca. med Bjørnengveien. 
Kulverten er ca. 8 m bred og er planlagt under dagens Bjørnengvei. Se Figur 9-1 for beliggenhet og 
Figur 9-2 for oppriss av kulverten. 
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Figur 9-2 Oppriss av Bjørnengveien gangkulvert, ref K21-001  

9.1 Grunnforhold  
Dagens terreng der kulverten er planlagt ligger på ca. kote 20-23. Utførte grunnundersøkelser 
indikerer sandig silt og siltig leire til 2 m dyp under terreng. Under dette laget er det leire med 
udrenert skjærfasthet på ca. 40 kPa i 2 m dybde og som mister styrke med dybde til ca. 15 kPa. Det er 
ikke påvist kvikkleire/sprøbruddsmaterialer akkurat ved kulverten, men ca. 20 m vest for kulverten 
viste boringer kvikkleire fra 5-15 m dybde.    

Berg ligger ca. 1-3 m under terreng øst for kulverten og dybden øker mot den nordvestlige hjørne til 
ca. 18 m under terreng, dette framkommer også godt av Figur 9-2.  

Grunnforholdene i området er beskrevet i datarapport 126531-07-RIG-RAP-001_rev01  /1/ 

Figur 9-1 Beliggenhet av Bjørnengveien gangkulvert 
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9.2 Geoteknisk orientering  
Underkant av kulverten er planlagt etablert ved ca. kote 19. Det vil være høydeforskjell på ca. 3,5 m 
fra dagens terreng til UK kulvert på den østre del av kulvert. Deler av høydeforskjellen antas å være 
berg, dermed bergskjæring. På den vestre del av kulverten blir det kun små høydeforskjell for 
utgravingen som ikke kreves spesielt tiltak. Åpen utgraving kan utføres med 1:2 eller slakere 
skråning. 

Dybde til berg vil gjør at kulverten fundamenteres delvis på leire med mektighet over 15 m og delvis 
på berg. Dette vil gi varierende grunntrykk og stivhet under fundament. Dette vil blant annet 
medføre differansesetninger langs kulverten. For å etablere et jevnere grunntrykk og stivhet så vil 
det være behov for grunnforsterkning med kalk-sement peler i de områdene der det er påvist bløt 
leire.    

10 K22 Rønningen GS-bru 
Rønningen GS bru er planlagt bygd der hvor dagens fv. 109 krysser ca. med Rønningveien (nordvest) 
og Kirkeveien (sørøst). Brua skal være en gang- og sykkelbru. Den er 105 m lang og 6,5 m bred med 
totalt 5 akser. Se Figur 10-1 for beliggenhet og Figur 10-2 for plan og oppriss av brua.  

  

Figur 10-1 Beliggenhet av Rønningen GS bru 
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Figur 10-2 Plan og oppriss av Rønningen GS-bru, ref K22-001 

10.1 Grunnforhold  
Dagens terreng ved den vestlige enden er ca. på kote 26 og er ca. på kote 21 ved den østlige enden 
av brua.  Utførte grunnundersøkelser langs brua indikerer generelt bløt leire og kvikkleire under et 
ca. 1-2 m fast topplag. Bergdybder øker fra 0 m, berg i dagen, ved vestre ende av brua til over 38 m 
ved akse 3 der fjelldybdene lokalt varierer stort fra 20-38 m.   

Grunnforholdene i området er beskrevet i datarapport 126531-07-RIG-RAP-001_rev01  /1/ 

10.2 Geoteknisk orientering  
Grunnforholdene langs planlagt bru er varierende fra berg i dagen til ca. 38 m til berg. Løsmassene er 
generelt bløt leire og kvikkleire.  

Deler av fundamentet i akse 1 vil kunne komme i kontakt med berg på den nordlige delen mens det 
kan være relativt dypt til berg på den sørlige delen. Å vurdere direkte fundamentering eller 
kombinert stålkjerne peler og direktefundamentering på berg vil gi utfordringer med setninger 
eller/og last fordeling. Da anbefales det å fundamenter akse 1 på stålkjernepeler med ekstra fokus på 
korte peler. Utfordringer med korte peler kan løses med større foringsrør som gir frilengde i berg.  

For akse 2 til 5 varierer dybde til berg mellom 4 m og 35 m. Ved valg av forskjellige 
fundamenteringsløsninger langs slike varierende grunnforhold vil man risikere å utsette brua for 
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differensialsetninger. Dermed anbefales det å fundamentere akse 2 og 5 ved bruk av stålkjernepeler 
til berg.  

11 K23 Hatteveien kulvert 
Hatteveien kulvert er planlagt bygd der hvor dagens fv. 109 krysser ca. med Sollysveien. Kulverten er 
ca. 8 m bred og er planlagt under fv. 109. Se Figur 11-1 for beliggenhet og Figur 11-2 for oppriss av 
kulverten. 

  

 

Figur 11-2 oppriss av Hatteveien kulvert, ref K23-001  

11.1 Grunnforhold  
Hatteveien kulvert etableres på flat dyrket mark. Dagens terreng ligger på ca. kote +20 til kote 21. 
Utførte grunnundersøkelse viser at berg ligger ca. 21,5 m under dagens terreng. Det øverste ca. 1,5 
m lag består av tørrskorpeleire. Under dette laget er det leire over et tynt lag av sand eller grus ned 
mot berg. Det er ikke registret sprøbruddleire ved kulverten.   

Grunnforholdene i området er beskrevet i datarapport 126531-07-RIG-RAP-001_rev01  /1/ 

Figur 11-1 Beliggenhet av Hatteveien kulvert 
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11.2 Geoteknisk orientering  
Maksimal gravedybde for å etablere kulverten er ca. 7,2m under terrenget. Med så dyp åpen 
utgraving vil grunnforsterkning være nødvendig for å få tilfredsstillende stabilitet og sikkerhet. Det 
anbefales kalk-sement stabilisering kombinert med avlasting på topp lag for å kunne lette penetrere 
gjennom det faste topp laget.  

Kulverten fundamenteres direkte på kalk-sement stabilisert grunn.  

12 K24 Nes kulvert 
Nes kulvert er planlagt der nye fv. 109 er planlagt å krysse fv. 112. Kulverten er ca. 5,5 m bred og er 
planlagt etablert under framtidige fv. 109. Se Figur 12-1 for beliggenhet og Figur 12-2 for oppriss av 
kulverten. 

 

  

 

Figur 12-2 oppriss av Nes kulvert, ref K24-001   

Figur 12-1 Beliggenhet av Nes kulvert 
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12.1 Grunnforhold  
Nes kulvert etableres på område der dagens terreng ligger på ca. kote +9 til kote 11. Utførte 
grunnundersøkelse viser at berg ligger ca. 3-12 m under dagens terreng ved den planlagt kulverten. 
Det øverste ca. 1,5-2 m lag består av tørrskorpeleire. Under dette laget er det siltig leire med ca. 2,5-
3 m tykkelse. Videre er det kvikkleirelag ned til berg.    

Grunnforholdene i området er beskrevet i datarapport 126531-07-RIG-RAP-001_rev01  /1/ 

12.2 Geoteknisk orientering  
Maksimal gravedybde for å etablere kulverten er ca. 2 m under terrenget. For etablering av kulverten 
på bløt grunn anbefales kalk-sement stabilisering for å øke stivheten og bæreevnen under kulverten.  

Kulverten fundamenteres direkte på kalk-sement stabilisert grunn.  

13 Referanser  
/1/ Multiconsult. (2019). 126531-07-RIG-RAP-001_rev01. Datarapport grunnundersøkelser. Fv. 109 

Byggeplan Fredrikstad Del: Råbekken-Rolvsøysund 
 

 


