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Sammendrag: 

K31 Greåker vest kulvert kan fundamenteres direkte på grunnen og utføres drenert. Åpen utgraving 
hvis plassforholdene tillater det. 
K32 Greåker midt kulvert kan fundamenteres direkte på grunnen og utføres drenert. Utgravingen 
må trolig sikres med KS-peler. 
K34 Greåker øst og Grålumveien kulvert kommer omtrent i dagens terrengnivå, direkte 
fundamentering. 
K37 Ny Tindlund sykkel kulvert kan fundamenteres direkte på grunnen og utføres drenert. Store 
deler av utgravingen må trolig sikres med KS-peler. 
K38 Tindlund gang bru fundamenteres på berg i nord og på borede/rammede peler i syd. 
K41 Alvimdammen kulvert kan fundamenteres direkte på grunnen og utføres drenert. Store deler 
av utgravingen må trolig sikres med KS-peler. 
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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 Rolvsøysund til 
Alvimdammen (utgraving, sikring og fundamentering).  

Revisjon 01 er oppdatering av tidligere reguleringsplan og noen endrede løsninger i forbindelse 
med ny regulering. 

2 K31 Greåker vest kulvert 
Denne kulverten het Opstad kulvert i rev 00. Gang-/sykkelveien kommer over Rolvsøysund fra 
Fredrikstad i dagens trase for fv. 109, og skal krysse under ny fv. 109 på skrå og like nord for 
Tamburveien 3 (Musikkhuset).  
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Bilde nr. 1 

 

2.1 Grunnforhold 
Området er relativt flatt på rundt kote 5,5.  

Det er store dybder til berg i området og en boring like vest for Musikkhuset ble avsluttet i 
løsmasser i ca. 62 m dybde. Under topplaget med fast leire eller sandmasser, er det generelt 
bløt til middels fast siltig leire. Øverst kan det på partier være organisk materiale og/eller sand 
i massene. Den siltige leira er middels fast med udrenert skjærfasthet Su ~ 25 – 30 kPa øverst 
og skjærfastheten øker med dybden. På partier kan det være sprøbruddsmateriale. 

Vanninnholdet i leira er rundt 40 %, hvilket tilsier at den er meget kompressibel. 

Piezometre i området indikerer en grunnvannstand i rundt 1 – 1,5 m dybde. Det vil være 
variasjoner i grunnvannstanden avhengig av årstid og nedbørsforhold. 

2.2 Geoteknisk orientering 
Overkant ferdig gulv i kulverten kommer rundt 3 m lavere enn dagens terreng, dvs. en 
gravedybde på rundt 4 m. Hvis plassforholdene tillater det antar vi utgravingen kan utføres 
med graveskråning (åpen skjæring) med slake skråninger, 1 : 2 eller slakere eventuelt 
kombinert med avlasting. Hvis plassforholdene krever bratt skråninger må utgravingen trolig 
sikres med stålspunt, og det kan da bli aktuelt med grunnforsterkning ved innblanding med 
kalk- og sement (KS-peler). 

Musikkhuset 

GS-veg (gul) under den nye vegen (i rødt) 
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Ved en åpen løsning (ikke vanntett) vil dette medføre en grunnvannssenkning ved kulverten på 
rundt 3 m på det meste. Fra topp graveskråning er det rundt 30 m til nærmeste bygg 
(Musikkhuset). Leirmassene er såpass tette at grunnvannssenkningen vil ha en begrenset 
utbredelse (bratt gradient) og begrenset effekt i dybden. Det er overveiende sannsynlig at 
senkningen ikke vil gi grunnvannssenkning under Musikkhuset, og dermed skal det da ikke bli 
setninger på bygget. Basert på dette er det tilrådelig å utføre undergangen drenert. 

Ved kulverten kan grunnvannssenkningen medføre økt belastning på grunnen og dermed 
setninger. Setningene kan reduseres/elimineres ved å bruke lette masser i oppbyggingen for 
vegen. 

Kulverten fundamenteres direkte på grunnen. 

 

3 K32 Greåker midt kulvert 
Denne kulverten heter Greåker kulvert i rev 00. Videre mot øst fra Greåker vest kulvert blir det 
en ny kulvert som krysser vinkelrett under den nye vegen. Den nye kulverten (merket med gult 
på bilde under) kommer like vest for eksisterende kulvert.  

 

Bilde nr. 2, ny kulvert angitt med gult og plassering av bilde neste side angitt med rødt. 
 

BILDE NR. 3 
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Bilde nr. 3: Står nordøst for eksisterende kulvert og bilde er mot sydvest. 

 

3.1 Grunnforhold 
Området er relativt flatt på rundt kote 6.  

En totalsondering like nordvest for ny kulvert viser berg i rundt 19 m dybde. Tidligere utførte 
grunnundersøkelser av Statens vegvesen for byggingen av dagens veg, ble for den dypeste 
boringen avsluttet i ca. 25 m dybde uten å treffe berg. 

Under topplaget med fast leire ned til rundt 1 m dybde, er det bløt siltig leire. Generelt blir 
leira her tilnærmet flytende ved omrøring, dvs. det er kvikkleire og/eller sprøbruddsleire. Den 
siltige leira har øverst udrenert skjærfasthet Su ~ 15 – 20 kPa, og skjærfastheten øker svakt 
med dybden. 

Vanninnholdet i leira er rundt 30 - 40 %, hvilket tilsier at den er meget kompressibel. 

Piezometre i området indikerer en grunnvannstand i rundt 1 – 1,5 m dybde. Det vil være 
variasjoner i grunnvannstanden avhengig av årstid og nedbørsforhold. 

3.2 Geoteknisk orientering 
Overkant ferdig nivå innvendig kulvert kommer rundt 4 m lavere enn dagens terreng, dvs. en 
gravedybde på rundt 5 m. Leira er såpass bløt at utgravingen må sikres med grunnforsterkning 
ved innblanding med kalk- og sement (KS-peler). Hvis plassforholdene tillater det kan 
utgravingen da utføres med relativt bratte graveskråninger 1 : 1. Hvis dette ikke går, kan det bli 
behov for å kombinere sikringen med KS-peler med stålspunt for å spare plass. 

Ved en åpen løsning (ikke vanntett) vil dette medføre en grunnvannssenkning ved kulverten på 
rundt 4 m på det meste. Fra kulvertveggen er det rundt 20 m til nærmeste bygg (Tamburveien 
5) som er et bygg i en etasje. Leirmassene er såpass tette at grunnvannssenkningen vil ha en 
begrenset utbredelse (bratt gradient) og begrenset effekt i dybden. Det er overveiende 
sannsynlig at senkningen ikke vil gi senkning under nabobygget, og dermed skal det da ikke bli 
setninger på bygget. Basert på dette er det tilrådelig å utføre undergangen drenert. 
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Ved kulverten kan grunnvannssenkningen medføre økt belastning på grunnen og dermed 
setninger. Setningene kan reduseres/elimineres ved å bruke lette masser i oppbyggingen for 
vegen. 

Kulverten fundamenteres direkte på grunnen, trolig på KS-peler som kreves for å sikre 
utgravingen. 

 

4 K34 Greåker øst og K35 Grålumveien kulvert 
Kulverten heter Grålumveien kulvert nord og vest i rev 00. Kulvertene kommer i et område der 
dagens veg går i bru, se bildene nr. 4 og 5. 

 

 
Bilde nr. 4 

 

K34 Greåker øst K35 Grålumveien kulvert 

BILDE NR. 5 
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Bilde nr. 5 

 
 

 

4.1 Grunnforhold 
Terrenget er flatt på ca. kote 6, og stiger til kote 7 – 8 der Grålumveien kulvert kommer. 

I nordøst er det synlig berg og bergskjæring for eksisterende veg. Utførte boringer viser 
varierende dybder til berg, og med nærmere 30 m på det meste.  

Under det rundt 1 m tykke topplaget med fast leire eller steinmasser (vegoverbygning), er det 
bløt til middels fast leire. Generelt blir leira definert som sprøbruddsleire, dvs. leira blir relativt 
flytende ved omrøring. Den siltige leira har øverst udrenert skjærfasthet Su ~ 20 – 30 kPa, og 
skjærfastheten øker med dybden. 

Vanninnholdet i leira er rundt 35 - 50 %, hvilket tilsier at den er meget kompressibel. 

Piezometre i området indikerer her at grunnvannstanden står høyt, og i rundt 0,5 – 1, m 
dybde. Det vil være variasjoner i grunnvannstanden avhengig av årstid og nedbørsforhold. 

4.2 Geoteknisk orientering 
Den nye vegen kommer noe lavere enn dagens nivå (bru). I øst blir det en ny rundkjøring. 
Eksisterende bru skal rives. Det nye nivået skal etableres på en fylling med superlette masser 
(EPS-blokker).  

De to nye kulvertene kommer omtrent i nivå med dagens terreng. Det vil si det blir beskjeden 
utgraving. Kulvertene fundamenteres direkte på grunnen. 
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5 K37 Ny Tindlund sykkel kulvert 
K36 Tindlund som var planlagt under fv. 109 i rev 00 utgår og man beholder den eksisterende 
kulvert under fv. 109. Planlagt rundkjøring ved Tindlund utgår og man beholder T-krysset i 
området. Videre blir det en ny g/s kulvert K37 like nord for T-krysse, under Nye Tindlundvei. 

 
 
 

 
 

Bilde nr. 6 

 

 

 
Bilde nr. 7: Står i Nye Tindlundvei og tar bilde mot krysset i syd. 

 

EKSISTERENDE UNDERGANG 

NYE TINDLUNDVEI 

K37 NY TINDLUND KULVERT 
NYE  
TINDLUNDVEI 

BILDE NR. 7 
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5.1 Grunnforhold 
Generelt stiger terrenget svakt mot øst og nord, og er generelt rundt kote 17 – 19. Syd for 
dagens kryss ligger terrenget lavere og på ca. kote 16, som trolig var omtrentlig terrengnivå før 
vegen ble bygd. 

Boringene angir dybder til berg i området på rundt 15 – 30 m. 

Like nord og vest for den nye rundkjøringen viser prøveserier at det under det øvre 1 - 2 m 
tykke laget med fast leire, er bløt til middels fast leire med udrenert skjærfasthet  
Su ~ 20 - 30 kPa. Det er ikke registrert kvikkleire eller sprøbruddsleire i dette område. 
Boringene videre mot øst viser at leira blir betydelig bløtere, og vingeboringer viser udrenert 
skjærfasthet Su ~ 10 kPa. Trolig blir leira her tilnærmet flytende ved omrøring, dvs. kvikkleire. 

Vanninnholdet i leira er rundt 35 - 50 %, hvilket tilsier at den er meget kompressibel. 

Piezometre er satt ned nordøst for krysset og relativt nær dagens undergang (2 elektriske og 1 
hydraulisk). Alle piezometerne viser et poretrykk tilsvarende en grunnvannstand like under 
terrengnivå. Det vil være variasjoner i grunnvannstanden avhengig av årstid og 
nedbørsforhold. 

5.2 Geoteknisk orientering 
Grunnundersøkelsene indikerer store variasjoner i grunnforholdene, fra middels fast lite 
sensitiv leire til bløt kvikkleire.  

Det gjøres oppmerksom på at det er usikkert om dagens kulvert er utført drenert eller støpt 
vanntett. Uansett vil enden av mulig vanntett støp være rundt 2 m under terrenget på fv. 109. 
Grunnvannstandsmålingene viser at poretrykket har en relativt bratt gradient ned til kulverten. 

Overkant ferdig nivå innvendig Ny Tindlund sykkel kulvert kommer rundt 3 - 4 m lavere enn 
dagens terreng, dvs. en gravedybde på rundt 5 m på det meste. Leira er såpass bløt at 
utgravingen trolig på store partier må sikres med grunnforsterkning ved innblanding med kalk- 
og sement (KS-peler). Hvis plassforholdene tillater det kan utgravingen da utføres med relativt 
bratte graveskråninger 1 : 1. Hvis dette ikke går, kan det bli behov for å kombinere sikringen 
med KS-peler med stålspunt. 

Ved en åpen løsning (ikke vanntett) vil dette medføre en grunnvannssenkning ved kulvertene 
på rundt 4 m på det meste. Leirmassene er såpass tette at grunnvannssenkningen vil ha en 
begrenset utbredelse (bratt gradient) og begrenset effekt i dybden. Slik vi ser det vil en 
grunnvannssenkning kun kunne ha betydning for bygg i nord, og da spesielt byggene med 
adressene Aspeveien 2B og Nye Tindlundvei 7. Disse lette trebyggene ligger rundt 40 m fra 
kulvertene, og det er overveiende sannsynlig at senkningen ikke vil gi senkning under disse 
byggene. Dermed skal det da ikke bli setninger på bygget. Basert på dette er det tilrådelig å 
utføre undergangen drenert. 

Ved kulverten kan grunnvannssenkningen medføre økt belastning på grunnen og dermed 
setninger. Setningene kan reduseres/elimineres ved å bruke lette masser i oppbyggingen for 
vegen. 

Kulverten fundamenteres direkte på grunnen, stedvis trolig på KS-peler som er nødvendig for å 
sikre utgravingen. 
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6 K38 Tindlund gang bru 
Brua het Fredheimveien gang/sykkel bru i rev 00. I området skal dagens g/s-bru erstattes med en ny 
bru litt lenger øst. Den nye brua får søyler i riksvegen og i syd. Lenger mot vest skal den nye brua 
kobles til ny g/s –vegen som blir liggende i nivå med dagens Fv. 109. I vest blir g/s-brua/vegen 
liggende på fylling. 
 
 
 

 
Bilde nr. 8 

 

 
Bilde nr. 9 

MYE SYNLIG BERG PÅ NORDSIDEN, SAMT 
VED BRUFUNDAMENTET PÅ SYDSIDEN 

BILDE NR. 9 

DAGENS FYLLING 
FOR BRUA FJERNES 
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6.1 Grunnforhold 
Området ved krysset er relativt flatt på rundt kote 25.  

I nord er det partier med synlig berg. Det er også synlig berg ved søndre fundamentet til 
eksisterende bru. Boringene viser varierende dybder til berg, med rundt 15 m på det meste. 

En prøveserie like sydvest for krysset viser under topplaget med jordmasser, fast siltig leire ned 
til rundt 3 m dybde. Derunder er det bløt til middels fast siltig leire med udrenert skjærfasthet  
Su ~ 20 - 30 kPa. Det er her registret lag med sprøbruddsleire.  

Vanninnholdet i leira varierer med innholdet av silt, og er rundt 30 - 45 %. Dette viser en meget 
kompressibel leire. 

Det er ikke satt ned piezometre for nøyaktig måling av grunnvannstanden. Vi antar den står 
høyt og i rundt 1 m dybde. Generelt vil det være variasjoner i grunnvannstanden avhengig av 
årstid og nedbørsforhold. 

6.2 Geoteknisk orientering 
På nordsiden vil fundamentet for den nye brua bli støpt direkte på berg. Videre mot syd øker 
bergdybdene, og brua fundamenteres til berg på borede eller rammede peler.  

Ved enden av brua, i sydvest, blir det fylling. Store deler av fyllinga antar vi må utføres med 
lette eller superlette masser (EPS-blokker). Dette fordi en oppfylling med steinmasser vil 
medføre store og ujevne setninger på grunn av meget kompressible løsmasser og varierende 
fjelldybder. 
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7 K41 Alvimdammen kulvert 
Det er ingen endringer fra rev 00 på Alvimdammen kulvert. Gang-/sykkelvegen skal krysse 
under ny veg fra nordsiden til sydsiden ved Alvimdammen. 

 
Bilde nr. 12 

 

 
Bilde nr. 13 

 

 

  

BILDE NR. 13 
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7.1 Grunnforhold 
Der dagens veg ligger og nord for denne er området relativt flatt på ca. kote 19, i området hvor 
kulverten kommer under ny veg. Terrenget stiger svakt mot nord. Mot syd er det en rundt 10 
m høy skråning ned til Alvimdammen. 

De fleste boringene i området er avsluttet i løsmasser i rundt 25 m dybde. Enkelte boringer 
utført til berg øst og vest for kulverten, viser at det her trolig er rundt 30 – 50 m til berg. 

Prøveserien tatt opp nordvest for planlagt kulvert, viser fast tørrskorpesilt over forvitret fast 
leire til rundt 2 m dybde. Derunder er det bløt leire med udrenert skjærfasthet Su ~ 20 kPa 
øverst og svakt økende med dybden. Det er ikke registrert kvikkleire og/eller sprøbruddsleire 
her.  

Vanninnholdet i leira er rundt 50 - 60 %, hvilket tilsier at den er meget kompressibel. 

Det er ikke satt ned piezometre for nøyaktig måling av grunnvannstanden. Vi antar den står 
høyt og i rundt 1 m dybde. Generelt vil det være variasjoner i grunnvannstanden avhengig av 
årstid og nedbørsforhold. 

7.2 Geoteknisk orientering 
Den nye kulverten medfører en gravedybde til planum på 4 – 5 m i nord der terrenget er 
høyest. I syd blir gravedybden mindre fordi terrenget ligger noe lavere.  

Leira er såpass bløt at utgravingen på store partier må sikres med grunnforsterkning ved 
innblanding med kalk- og sement (KS-peler). Hvis plassforholdene tillater det kan utgravingen 
da utføres med relativt bratte graveskråninger 1: 1. Hvis dette ikke går, kan det bli behov for å 
kombinere sikringen med KS-peler med avstivet stålspunt. 

Ved en åpen løsning (ikke vanntett) vil dette medføre en grunnvannssenkning ved kulverten på 
rundt 3 - 4 m på det meste. Leirmassene er såpass tette at grunnvannssenkningen vil ha en 
begrenset utbredelse (bratt gradient) og begrenset effekt i dybden. Det er langt til nærmeste 
bygg/konstruksjoner. Basert på dette er det tilrådelig å utføre undergangen drenert. 

Ved kulverten kan grunnvannssenkningen medføre økt belastning på grunnen og dermed 
setninger. Setningene kan reduseres/elimineres ved å bruke lette masser i oppbyggingen for 
vegen. 

Kulvertene fundamenteres direkte på grunnen, stedvis trolig på KS-peler. 

 

 


