E18 Retvet - Vinterbro
Reguleringsplan
Notat
Tunnelportaler – geoteknisk vurdering

FORORD

Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for
reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet – Vinterbro i Akershus. Vegen planlegges
som motorveg med fire felt og er ca. 16 km totalt, hvorav 7 km i Ski og 9 km i Ås kommune.
Grunnlaget utarbeides av Statens vegvesen Region øst med Lisa Steinnes Rø som
planleggingsleder. Elin Bustnes Amundsen er prosjektansvarlig. En konsulentgruppe med
Asplan Viak som hovedkonsulent bistår i arbeidet. Eivind Aase er oppdragsleder for
konsulentgruppen.
Grunnlaget for reguleringsplanen består blant annet av en samling arbeidsnotat/rapporter
som belyser ulike fagtema.
Dette arbeidsnotatet omhandler temaet geoteknisk vurdering av tunnelportaler. Notatet er
utarbeidet av Multiconsult ASA.
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SAMMENDRAG
Statens Vegvesen Region Øst planlegger ny E18 Retvet – Vinterbro, som er nordligste parsell av ny E18 Østfold;
Vinterbro – Ørje. Prosjektet omfatter 17,5 km ny firefelts motorveg og oppføring av en rekke konstruksjoner.
Foreliggende notat omhandler geotekniske tiltak og innspill ved etablering av byggegrop for tunnelportaler for de to
tunnelene på strekningen, Holstadtunnelen og Frestadtunnelen.
Rev02: Kapittel 3.2.2 er oppdatert med alternativ løsning for etablering av byggegrop.
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1

Innledning
Statens Vegvesen Region Øst planlegger ny E18 Retvet - Vinterbro. E18 Retvet - Vinterbro er
nordligste parsell av ny E18 Østfold; Vinterbro - Ørje. Prosjektet omfatter 17,5 km ny firefelts
motorveg og oppføring av en rekke konstruksjoner. Blant disse er det to tunneler, se oversikt i
Tabell 1.
Tabell 1 Konstruksjonsoversikt

Navn

Profil (ca.)

Lengde (ca.) [m]

Holstadtunnelen

8 900 – 10 125

1 225

Frestadtunnelen

14 920 – 15 920

1 000

Dette notatet redegjør for geotekniske innspill i forbindelse med etablering av tunnelportaler for
tunnelene.

Områdestabilitet
Områdestabiliteten langs strekningen er vurdert og omtalt i egen notatserie, ref. /5/.

2

Referanser
Følgende dokumenter legges til grunn:
/1/
/2/
/3/
/4/
/5/
/6/
/7/

3

Multiconsult, 125103-RIG-NOT-003. Geoteknisk prosjekteringsnotat, revisjon 02
Multiconsult, 125103-RIG-RAP-001. Datarapport 1, revisjon 02 datert 13. august 2015
Multisonsult, 125103-RIG-RAP-002. Datarapport 2, revisjon 02, datert 13. august 2015
Multiconsult, 125103-RIG-NOT-007-serie, Materialparameternotater
Multiconsult, 125103-RIG-NOT-009-serie, Områdestablilitetsnotater
EK8-1, NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014
EK8-5, NS-EN 1998-5:2004+NA:2014

Holstadtunnelen
Holstadtunnelen går fra cirka profil 8900 til 10125, og er cirka 1225 meter lang. Det vestre
tunnelpåhugget ligger rett sørøst for Bølstadbekken og ved foten av Haugerud gård, plasseringen er
vist på Figur 3-3. Det østre tunnelpåhugget ligger nordvest for Skuterud gård og rett øst for et
verneområde med flere registrerte kulturminner, plasseringen er vist på Figur 3-7.

Holstad vest
3.1.1

Topografi og grunnforhold
Generell beskrivelse av grunnforholdene langs parsellen er basert på utførte grunnundersøkelser
/2/ og kvartærgeologisk data fra NGU. Figur 3-1 viser hvor tunnelpåhugget er planlagt, markert
med en rød ring.
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Figur 3-1 Plassering av tunnelpåhugg Holstad vest vist med rød ring. (kilde 1881.no/kart)

Grunnundersøkelser utført i forbindelse med reguleringsplan er rapportert i 125103-RIG-RAP-001
/2/. Under er det listet en oversikt over undersøkelser utført i nærheten av konstruksjonen:
• 4 stk totalsonderinger
Utdrag fra borplan i nærheten av påhugget er vist i Figur 3-2.
Grunnforholdene i området er beskrevet som jord/sand og siltig leire over morene. Dybde til berg i
de fire borpunktene varierer fra 1.8 til 5.6 m. Det er ikke satt ned poretrykksmålere i området ved
planlagt tunnelportal. I byggeplan bør det etableres et program for måling av poretrykk og
vannstrøm i løsmasser og berg rundt planlagt påhugg.
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Figur 3-2 Utsnitt av borplan 3000-1

3.1.2

Byggegrop
Figur 3-3 og Figur 3-4 viser hhv. plantegning og lengdesnitt av planlagt tunnelpåslag. Planen viser at
største delen av byggegropa kan etableres som åpen graving, men at behov for en midlertidig
støttekonstruksjon mot fyllingen ved Haugerud gård må vurderes. Den midlertidige
støttekonstruksjonen er markert med rød stiplet linje på Figur 3-3 og Figur 3-4.

Figur 3-3 Tunnelpåslag Holstad vest, plan
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Ved behov for midlertidig støttekonstruksjon bør denne settes til berg. Det er registrert
morenemasser over berg, så det må sannsynligvis benyttes en boret løsning for å oppnå
tilfredsstillende nedtrengning i løsmassene/kontakt mot berg.

Figur 3-4 Tunnelpåslag Holstad vest, lengdesnitt

3.1.3

Fundamentering
Holstad tunnelportal vest anbefales fundamentert direkte på berg, eventuelt på magerbetong eller
komprimert sprengstein over berg. Ved store laster bør det legges ut magerbetong eller
kontaktstøpes mot berg. Størrelse på fundamentene avhenger av opptredende krefter, og må
detaljprosjekteres i byggeplan.

Holstad øst
3.2.1

Topografi og grunnforhold
Generell beskrivelse av grunnforholdene langs parsellen er basert på utførte grunnundersøkelser
/2/ og kvartærgeologisk data fra NGU. Figur 3-5 viser hvor tunnelpåhugget er planlagt, markert
med en rød ring.
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Figur 3-5 Plassering av tunnelpåhugg Holstad øst vist med rød ring. (kilde 1881.no/kart)

Grunnundersøkelser utført i forbindelse med reguleringsplan er rapportert i 125103-RIG-RAP-001
/2/ og 125103-RIG-RAP-002 /3/. Under er det listet en oversikt over undersøkelser utført i
nærheten av konstruksjonen:
•

6 stk totalsonderinger

• 1 stk prøveserie
Utdrag fra borplan i nærheten av påhugget er vist i Figur 3-5.
Det er stor variasjon i de registrerte løsmassene i området. Undersøkelsene som er utført nærmest
påhugget (3092, 3093 og 3094) indikerer for det meste stein og grusmasser under toppjord ned til
berg. Dybde til berg varierer her fra 3.1 til 6.8 m. Undersøkelsene utført nærmest portalåpningen
(4001, 4002 og 4003) indikerer siltig/sandig leire under toppjord ned til berg. Dybde til berg varierer
her mellom 7.4 og 12.4 m. Det er ikke satt ned poretrykksmålere i området ved planlagt
tunnelportal. I byggeplan bør det etableres et program for måling av poretrykk og vannstrøm i
løsmasser og berg rundt planlagt påhugg.
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Figur 3-6 Utsnitt av borplan 3000-2/4000-1

3.2.2

Byggegrop
Figur 3-7 og Figur 3-8 viser hhv. plantegning og lengdesnitt av planlagt tunnelpåslag. Det er skissert
to alternative måter for etablering av byggegrop på lengdesnittet, enten åpen graving eller ved
hjelp av forankret støttekonstruksjon. Begge løsninger vil komme i konflikt med avdekket
verneområde. Det er i reguleringsplan foreslått å regulere tilstrekkelig areal for å etablere
byggegropen med åpen graving.

125103-RIG-NOT-021

7. desember 2015 / Revisjon 02

Side 7 av 16

E18 Retvet-Vinterbro

multiconsult.no

Tunnelportaler

Figur 3-7 Tunnelpåslag Holstad øst, plan

Figur 3-8 Tunnelpåslag Holstad øst, lengdesnitt nordgående løp

3.2.3

Fundamentering
Holstad tunnelportal øst anbefales fundamentert direkte på berg, eventuelt på magerbetong eller
komprimert sprengstein over berg. Ved store laster bør det legges ut magerbetong eller
kontaktstøpes mot berg. Figur 3-8 viser imidlertid at deler at portalen blir stående på løsmasse.
Grunnundersøkelsene i nærheten viser at løsmassene består av siltig leire. Ved behov må
løsmassene i dette området masseutskiftes med sprengstein for å sikre tilfredsstillende
bæreevne/unngå store differensialsetninger. Overgang mellom fundamentering på berg og
løsmassefundamentering må vies spesiell oppmerksomhet og det må påregnes en utkilingssone i
overgangen. Størrelse på fundamentene avhenger av opptredende krefter, og må
detaljprosjekteres i byggeplan.
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Frestadtunnelen
Frestadtunnelen går fra cirka profil 14 920 til 15 920, og er cirka 1000 meter lang. Det vestre
tunnelpåhugget ligger rett øst for Kråkstadelva, plasseringen er vist på Figur 4-3. Det østre
tunnelpåhugget ligger nord for Audenbøl gård, plasseringen er vist på Figur 4-11. Tunnelen
inkluderer en løsmassekulvert fra cirka profil 15 330 til 15 510, plassering av denne er vist på Figur
4-7.

Frestad vest
4.1.1

Topografi og grunnforhold
Generell beskrivelse av grunnforholdene langs parsellen er basert på utførte grunnundersøkelser
/2/ og kvartærgeologisk data fra NGU. Figur 4-1 viser hvor tunnelpåhugget er planlagt, markert
med en rød ring.

Figur 4-1 Plassering av tunnelpåhugg Frestad vest vist med rød ring. (kilde 1881.no/kart)

Grunnundersøkelser utført i forbindelse med reguleringsplan er rapportert i 125103-RIG-RAP-002
/3/. Under er det listet en oversikt over undersøkelser utført i nærheten av konstruksjonen:
•

8 stk totalsonderinger

• 1 stk prøveserie
Utdrag fra borplan i nærheten av påhugget er vist i Figur 4-2.
Det er stor variasjon i de registrerte løsmassene i området. Undersøkelsene som er utført nærmest
påhugget (5142, 5143 og 5144) indikerer for det meste tørrskorpeleire og leire under toppjord ned
til steinmasser over berg. Dybde til berg variere her fra 3.3 til 12.2 m. Undersøkelsene utført nord
for portalåpningen (5042 og 5138) indikerer bløt leire under toppjord ned til steinmasser over berg,
mens sør for portalåpningen (5203, 5139 og 5140) indikerer lagvis leire og steinlag ned til berg.
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Dybde til berg rundt portalåpningen varierer fra 2.3 til 12.5 m. Det er ikke satt ned
poretrykksmålere i området ved planlagt tunnelportal. I byggeplan bør det etableres et program for
måling av poretrykk og vannstrøm i løsmasser og berg rundt planlagt påhugg.

Figur 4-2 Utsnitt av borplan 5000-1/5000-2

4.1.2

Byggegrop
Figur 4-3 og Figur 4-4 viser hhv. plantegning og lengdesnitt av planlagt tunnelpåslag. Planen viser at
byggegropa kan etableres som åpen graving, men det er viktig å avklare lokalstabiliteten ved
etablering av byggegropen med hensyn på den bløte leira registrert nord for portalen.

Figur 4-3 Tunnelpåslag Frestad vest, plan
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Figur 4-4 Tunnelpåslag Frestad vest, lengdesnitt

4.1.3

Fundamentering
Frestad tunnelportal vest anbefales fundamentert direkte på berg, eventuelt på magerbetong eller
komprimert sprengstein over berg. Ved store laster bør det legges ut magerbetong eller
kontaktstøpes mot berg. Størrelse på fundamentene avhenger av opptredende krefter, og må
detaljprosjekteres i byggeplan.

Frestad kulvert
4.2.1

Topografi og grunnforhold
Generell beskrivelse av grunnforholdene langs parsellen er basert på utførte grunnundersøkelser
/2/ og kvartærgeologisk data fra NGU. Figur 4-5 viser hvor tunnelpåhugget er planlagt, markert
med en rød ring.

Figur 4-5 Plassering av løsmassekulvert på Frestad vist med rød ring. (kilde 1881.no/kart)

125103-RIG-NOT-021

7. desember 2015 / Revisjon 02

Side 11 av 16

E18 Retvet-Vinterbro

multiconsult.no

Tunnelportaler

Grunnundersøkelser utført i forbindelse med reguleringsplan er rapportert i 125103-RIG-RAP-002
/3/. Under er det listet en oversikt over undersøkelser utført i nærheten av konstruksjonen:
•

3 stk totalsonderinger

•

1 stk CPTU

•

1 stk prøveserie

• 1 stk poretrykksmåler
Utdrag fra borplan i nærheten av påhugget er vist i Figur 4-6.
Det er i to av borpunktene (5066 og 5069) registeret bløt- til middelsfast siltig leire over berg, i
borpunkt 5072 er det i tillegg registeret et lag med sand/stein med mektighet 0.5 m cirka 2 m over
berg. Poretrykksmåleren er satt ned i to dybder (8,0 og 13,4) og viser et poretrykk tilsvarende
grunnvannsnivå på hhv. 0.5 og cirka 1.2 m over terreng. Dybde til berg rundt i de tre punktene
varierer fra 3.4 til 15.5 m. I byggeplan bør det etableres et program for måling av poretrykk og
vannstrøm i løsmasser og berg rundt planlagt påhugg.

Figur 4-6 Utsnitt av borplan 5000-2

4.2.2

Byggegrop
Byggegropen for løsmassetunnelen forutsettes å kunne etableres med åpen graving. Mot påhugg
for tunnelene i berg forutsettes det at det renskes mot berg, og etableres arbeidssikring mot
løsmassene hvis det viser seg behov. Omfang bløt leire må kartlegges i byggeplan og behov/
omfang av KS-stabilisering av traubunn må vurderes. Ved bruk av KS-stabilisering kan byggegropen
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etableres med brattere skråningsutslag.

Figur 4-7 Tunnelpåslag Frestad kulvert, plan

Figur 4-8 Tunnelpåslag Frestad kulvert, lengdesnitt

4.2.3

Fundamentering
Frestad kulvert anbefales fundamentert direkte på berg, eventuelt på magerbetong eller
komprimert sprengstein over berg. Ved store laster bør det legges ut magerbetong eller
kontaktstøpes mot berg. Størrelse på fundamentene avhenger av opptredende krefter, og må
detaljprosjekteres i byggeplan.

Frestad øst
4.3.1

Topografi og grunnforhold
Generell beskrivelse av grunnforholdene langs parsellen er basert på utførte grunnundersøkelser
/2/ og kvartærgeologisk data fra NGU. Figur 4-9 viser hvor tunnelpåhugget er planlagt, markert
med en rød ring.
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Figur 4-9 Plassering av tunnelpåhugg Frestad øst vist med rød ring. (kilde 1881.no/kart)

Grunnundersøkelser utført i forbindelse med reguleringsplan er rapportert i 125103-RIG-RAP-002
/3/. Under er det listet en oversikt over undersøkelser utført i nærheten av konstruksjonen:
• 5 stk totalsonderinger
Utdrag fra borplan i nærheten av påhugget er vist i Figur 4-10.
I tillegg til de fem utførte totalsonderingene er det målt inn berg i dagen rett nordvest for
påhugget. Undersøkelsene som er utført nærmest påhugget (5092, 5093 og 5094) indikerer lagvis
leire og steinlag ned til berg. Borpunkt 5094 viser størst mektighet av leire, ned til cirka 10m fra
terreng. Dybde til berg øker mot nordøst og varierer i borpunktene fra 2.2 til 10.6 m. Det er ikke
satt ned poretrykksmålere i området ved planlagt tunnelportal. I byggeplan bør det etableres et
program for måling av poretrykk og vannstrøm i løsmasser og berg rundt planlagt påhugg.
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Figur 4-10 Utsnitt av borplan 5000-2/6000-1

4.3.2

Byggegrop
Figur 4-11 og Figur 4-12 viser hhv. plantegning og lengdesnitt av planlagt tunnelpåslag. Planen viser
at byggegropa kan etableres som åpen graving. Mot påhugget forutsettes det at det renskes mot
berg og etableres skjæring i løsmassene. Ved behov må det etableres arbeidssikring mot
løsmassene.

Figur 4-11 Tunnelpåslag Frestad øst, plan
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Figur 4-12 Tunnelpåslag Frestad øst, lengdesnitt

4.3.3

Fundamentering
Frestad tunnelportal øst anbefales fundamentert direkte på berg, eventuelt på magerbetong eller
komprimert sprengstein over berg. Ved store laster bør det legges ut magerbetong eller
kontaktstøpes mot berg. Størrelse på fundamentene avhenger av opptredende krefter, og må
detaljprosjekteres i byggeplan.

125103-RIG-NOT-021

7. desember 2015 / Revisjon 02

Side 16 av 16

