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Vinterbro bruer – 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 Vinterbro bruer. Notatet er 

utarbeidet av Multiconsult ASA. 
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NOTAT  

OPPDRAG E18 Retvet-Vinterbro DOKUMENTKODE 125103-RIG-NOT-022 

EMNE Vinterbro bruer – Geotekniske innspill TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Asplan Viak OPPDRAGSLEDER Magnus Hagen Brubakk 

KONTAKTPERSON Eivind Aase SAKSBEHANDLER Magnus Hagen Brubakk 

KOPI Øystein Seljegard ANSVARLIG ENHET 1012 Oslo Geoteknikk 
Bygg & Infrastruktur 

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 oppfølging av en rekke konstruksjoner. 

Gjeldende notat omhandler geotekniske tiltak og innspill for Vinterbro bruer K0100-K0400 

Innholdsfortegnelse 
1 Innledning ......................................................................................................................................2 

 Områdestabilitet ....................................................................................................................2 

2 Referanser......................................................................................................................................2 

3 Topografi og grunnforhold ............................................................................................................3 

4 Vinterbro bru 1 ..............................................................................................................................4 

 Fundamentering ....................................................................................................................5 

 Graving og fylling ...................................................................................................................6 

 Jordskjelv ...............................................................................................................................6 

5 Vinterbro bru 2 ..............................................................................................................................7 

 Fundamentering ....................................................................................................................8 

 Graving og fylling ...................................................................................................................9 

 Jordskjelv ...............................................................................................................................9 

6 Vinterbro bru 3 ..............................................................................................................................9 

 Fundamentering ................................................................................................................. 11 

 Graving og fylling ................................................................................................................ 12 

 Jordskjelv ............................................................................................................................ 12 

7 Vinterbro bru 4 ........................................................................................................................... 13 

 Fundamentering ................................................................................................................. 14 

 Jordskjelv ............................................................................................................................ 14 

 



E18 Retvet-Vinterbro  multiconsult.no 

Vinterbro bruer 

 

125103-RIG-NOT-022 3. september 2015 / Revisjon 01 Side 2 av 14 

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 fire bruer som inngår i 
Vinterbrokrysset, se oversikt i Figur 1-1 og Tabell 1. 

 

Figur 1-1 Konstruksjonsoversikt Vinterbro 

Tabell 1 Konstruksjonsoversikt 

Konstruksjonsnummer Navn Lengde (ca.) [m] 

K0100 Vinterbro bru 1 85 

K0200 Vinterbro bru 2 140 

K0300 Vinterbro bru 3 64 

K0400 Vinterbro bru 4 60 + 25 

  

Dette notatet redegjør for geotekniske innspill i forbindelse med prosjektering av disse 
konstruksjonene. 

 Områdestabilitet 

Områdestabiliteten langs strekningen er vurdert og omtalt i egen notatserie, ref. /4/. 

2 Referanser 
Følgende dokumenter legges til grunn: 

/1/ Multiconsult, 125103-RIG-NOT-003. Geoteknisk prosjekteringsnotat, revisjon 01, datert 3. 
september 2015 
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/2/ Multiconsult, 125103-RIG-RAP-001. Datarapport 1, revisjon 02, datert 13.august 2015 

/3/ Multisonsult, 125103-RIG-RAP-002. Datarapport 2, revisjon 02, datert 13.august 2015 

/4/ Multiconsult, 125103-RIG-NOT-009-7, Områdestabilitetsrapport, revisjon 01, datert 3. 
september 2015 

/5/ EK8-1, NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014 

/6/ EK8-5, NS-EN 1998-5:2004+NA:2014 

/7/ Peleveiledningen 1012 

3 Topografi og grunnforhold 
Grunnforholdsbeskrivelsene er basert på datarapporter fra tidligere utførte grunnundersøkelser 
som er oversendt fra Statens vegvesen. Se sammensatt borplan i Figur 3-1. 

 

Figur 3-1 Sammensatt borplan for Vinterbrokrysset, ref. SVV 

Ved Vinterbrokrysset er grunnforholdene varierende. Det er større områder med berg i dagen, 
mens den dypeste sonderingen viser antatt berg ved 29 m dybde. Grunnundersøkelser viser at 
massene varierer mellom morenemateriale og til dels svært bløt, sensitiv og kvikk leire. I hovedsak 
består løsmassene i de sentrale delene av området av antatt kvikkleire fra 4-5 m dybde. 

Ved Vassflo bru er det små dybder til berg, i størrelsesorden 2 - 4 m. Løsmassene består av faste 
masser. Nordøst mot Vassflobekken øker dybde til berg opp mot 10 m. Det er ikke utført boringer i 
eller i bunn av skråningen/ ved bekken. 

Videre nordover langs E18 øker dybde til berg, og er i størrelsesorden 20 m fram mot kryssing av 
E6. Ved kryssing av E6 er påvist dybde til berg/faste masser mellom 1,9 og 8,6 m. Løsmassene 
består av til dels sensitive masser for hele strekningen. Det er påvist kvikkleire fra 5 m dybde. Vest 
for krysningspunkt mellom E18 og E6, mot Høyungsletta, er det berg i dagen. 

For E6/E18 videre nordover mot Tusenfryd er det store lokale forskjeller i dybde til antatt berg, som 
varier mellom 1,6-20 m. Ved Vinterdalen bro/vegen til pukkverk varierer dybde til berg mellom 18 
og 29 m. Det er påvist kvikkleire fra 4 m dybde. 

Fra Vassflo bru går E6 vestover i rampe mot den sørlige rundkjøring, der Myrås bru forbinder de to 
rundkjøringene sammen. Terrenget går bratt ned mot et skogsområde, som er avgrenset av 
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rampen, Myrås bru, E6 sørgående og E18 nordgående. Sør for rampen og videre sørover langs 
vestsiden av E18 er det berg i dagen. Dybde til antatt berg/faste masser i skogsområdet varier 
mellom 2,4 og 21 m. Ved Myrås bru er dybde til berg 7 -11 m. Midt i området er dybde til antatt 
berg/faste masser mellom 2,4 og 14,5 m, mens den øker til 21 m mot E18 nordgående. Det er 
påvist sprøbruddmateriale i hele området, og kvikkleire fra i størrelsesorden 4 m dybde. 

Det forutsettes utført supplerende grunnundersøkelser for konstruksjonene i byggeplanfasen. 

4 Vinterbro bru 1 
Vinterbro bru 1 er planlagt rett vest for dagens bru 02-0559, og krysser E6. Plasseringen av 
Vinterbro bru 1 er vist på Figur 4-1 sammen med sammenstilt borplan fra tidligere undersøkelser. 

 

Figur 4-1 Samlet borplan med plassering av Vinterbro bru 1 

Figur 4-1 viser at det er utført lite grunnundersøkelser i område hvor brua og tilløpsfyllingen er 
planlagt. 

Illustrasjoner av konstruksjonen er vist i Figur 4-2 og Figur 4-3. Vinterbro bru 1 er en stålkassebru og 
har en lengde på ca. 85m fordelt på 2 spenn. Bredden av brua er cirka 15m. 

 

Figur 4-2 K0100 Vinterbro bru 1, lengdesnitt 
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Figur 4-3 K0100 Vinterbro bru 1, plan 

 Fundamentering 

Vinterbro bru 1 skal etableres rett vest for bru 02-0559, som skal rives ved etablering av ny E18. 
Plantegning og lengdesnitt for bru 02-0559 er vist i Figur 4-4 og Figur 4-5, og er benyttet som 
grunnlag for valg av fundamenteringsmetode. 

 

Figur 4-4 Plantegning for eksisterende 02-0559 bru, ref. SVV 

 

 

Figur 4-5 Lengdesnitt for eksisterende bru 02-0559, ref. SVV 

Vinterbro bru 1 anbefales fundamentert direkte på berg ved landkarene og på stålkjernepeler til 
berg i midtaksen. Erfaringer fra bru 02-0559 viser at det er variasjon i dybde til berg fra landkar og 
midtakse og at skrått bergforløp forekommer. Ved utførelse er det viktig å påse at innboring i berg 
utføres iht. retningslinjene. 

Størrelse på landkarsfundamentene og antall peler avhenger av lasttilfeller og detaljprosjekteres i 
byggeplan. 

Ved installasjon av stålkjernepeler bores først et fôringsrør gjennom løsmassene og ned i berg. 
Stålkjernen plasseres i fôringsrøret, og spalten mellom kjernen og fôringsrøret gyses med mørtel. 
Fôringsrøret og gysemassen fungerer dermed som korrosjonsbeskyttelse av stålkjernen. Verken 
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fôringsrøret eller gysemassens aksialkapasitet medtas i stålkjernens kapasitet. Fôringsrøret skal 
dermed korrodere og gysemassen erodere før kjernen eksponeres for korrosjon. 

Det forutsettes min 20 mm mørteloverdekning mellom stålkjerne/fôringsrør og stålkjerne/berg. 

Der stål står i naturlig avsatte jordarter under grunnvannstand er korrosjonsfaren liten. 
Peleveiledningen kapittel 6.0.5 angir at korrosjonshastigheten i «Naturlig avsatte jordarter over 
grunnvannstand» er 0,020 mm/år. Det vil si av ved ugunstige forhold vil pelene korrodere 2 mm 
(ensidig korrosjon) på 100 år.  

Alle spissbærende peler skal ifølge Peleveiledningen dimensjoneres for påhengslaster. 
Påhengskrefter kommer av setninger og kryp i jordmassene rundt pelen, og påhengslasten øker i 
pelens lengderetning og avhenger av pelens omkrets og lengde til berg. For stålkjernepeler er det 
vanlig å forutsette at påhengskreftene opptas av fôringsrøret, og det er relevant også for dette 
prosjektet. 

For trykkpeler settes minste innboringslengde i godt berg til min 1 m.  

Stålkjernepeler kan ta strekk ved at kjernen bores lengre inn i berg. Strekkapasiteten er begrenset 
av kapasiteten i skjøter og i selve bergfestet. For strekkpeler er normal innboringsdybde i uforet 
berghull minimum 3-4 m. Det antas at pelens strekkapasitet er rundt 60 % av den installerte 
trykkapasiteten.  

 Graving og fylling 

Brugeomtrien og veglinja medfører en tilløpsfylling på sørsiden av brua. Da det ikke er utført 
grunnundersøkelser i dette området, må dette utføres før eventuelle tiltak for tilløpsfyllingen 
vurderes.  

 Jordskjelv 

Det er utført lite grunnundersøkelser i området. Basert på et underlaget som foreligger forventes 
det løsmassemektighet over 5 m og det kan muligens forekomme sprøbruddmateriale.  Basert på 
Tabell NA.3.1 i EK8-1 /5/ defineres områder med alluviumlag med mektighet mellom 5 og 20m, som 
grunntype E. Hvis det er forekomst av sprøbruddmateriale defineres området med grunntype S2. 

Det kreves normalt ikke påvisning av tilstrekkelig sikkerhet etter EK8-1 for konstruksjoner som 
tilfredsstiller et av følgende krav: 

• Seismisk klasse I 

Vinterbro bru 1 havner i seismisk klasse III (EK8-1 Tabell NA.4(902) 

• ag·S < 0.05g = 0.49 m/s2 

ag·S = I·(0.8·ag40Hz)·S = 1.4·(0.8·0.55)·1.65= 1.02 m/s2 ( iht. EK8-1 Figur NA.3(901) for seismisk klasse 
III og grunntype E) 

• Sd(T) < 0.05g = 0.49 m/s2 

Svingeperiode og responsspekter må vurderes. 

Foreløpig vurdering av utelatelseskriteriene tyder på at det må påvises tilstrekkelig sikkerhet etter 
EK8-1 for Vinterbro bru 1. 

Hvis det viser seg at grunnforholdene varierer slik at det beregnes ulike grunntyper for de ulike 
fundamentene krever standarden at romligvariasjon ivaretas, ref. pkt. 3.3(1)P i EK8-1 /6/. 
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5 Vinterbro bru 2 
Vinterbro bru 2 er planlagt rett sørvest for Myrås bru og brua krysser E6. Plasseringen av Vinterbro 
bru 2 er vist på Figur 5-1 sammen med sammenstilt borplan fra tidligere undersøkelser. 

 

Figur 5-1 Samlet borplan med plassering av Vinterbro bru 2 

Figur 5-1 viser at det er utført en del grunnundersøkelser i område hvor brua er planlagt. I tillegg 
foreligger informasjon fra bygging av Myrås bru, se kapittel 5.1. Dybden til berg i utførte 
sonderinger varierer fra 0.2 til 15.4m, størst dybde til berg er ved akse 5. I tillegg er det registrert 
berg i dagen i nærheten av brua. Prøveseriene viser bløt leire under 2m. Leira er svært sensitiv og 
fra under 4 m er leira kvikk. 

Illustrasjoner av konstruksjonen er vist i Figur 5-2 og Figur 5-3. Vinterbro bru 2 er en spennarmert 
platebru i betong og har en lengde på ca. 139 m fordelt på 5 spenn. Bredden av brua er cirka 11m. 

 

Figur 5-2 K0200 Vinterbro bru 2, lengdesnitt 
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Figur 5-3 K0200 Vinterbro bru 2, plan 

 Fundamentering 

Vinterbro bru 2 skal etableres rett nordvest for Myrås bru, begge bruene skal benyttes ved 
etablering av ny E18. Plantegning og lengdesnitt for Myrås bru er vist i Figur 5-4 og Figur 5-5, og er 
benyttet som grunnlag for valg av fundamenteringsmetode. 

 

 

Figur 5-4 Borplan for eksisterende Myrås bru, ref. SVV 

 

Figur 5-5 Lengdesnitt for eksisterende Myrås bru, ref. SVV 

Vinterbro bru 2 er anbefalt fundamentert direkte på komprimert sprengsteinspute over berg ved 
landkarene og på stålkjernepeler til berg de de fire fundamentene. Erfaringer fra Myrås bru viser at 
det er stor variasjon i dybde til berg i bruas lengderetning og at skrått bergforløp forekommer. Ved 
to av totalsonderingene utført ved akse 5 opplevde man skrens ved boring til berg. Ved utførelse er 
det viktig å påse at innboring i berg utføres iht. retningslinjene. 

Størrelse på landkarsfundamentene og antall peler avhenger av lasttilfeller og detaljprosjekteres i 
byggeplan. 
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Prinsipp for fundamentering av Vinterbro bru 2 er det samme som for Vinterbro bru 1, se kapittel 
4.1. 

 Graving og fylling 

Brugeomtrien og veglinja medfører små tilløpsfyllinger på begge sider av brua. I tillegg viser utførte 
grunnundersøkelser liten mektighet av løsmasse hvor tilløpsfyllingene er planlagt. Basert på 
foreliggende underlag er det ikke behov for ekstra tiltak ved etablering av tilløpsfyllingene.  

 Jordskjelv 

Grunnundersøkelsene utført i området indikerer forekomst av sprøbuddmateriale og 
løsmassemektighet varierende fra 0 til 15,4 m. Iht. på Tabell NA.3.1 i EK8-1 /5/ defineres områder 
med sprøbruddmateriale som, som grunntype S2.  

Det kreves normalt ikke påvisning av tilstrekkelig sikkerhet etter EK8-1 for konstruksjoner som 
tilfredsstiller et av følgende krav: 

• Seismisk klasse I 

Vinterbro bru 2 havner i seismisk klasse III (EK8-1 Tabell NA.4(902) 

• ag·S < 0.05g = 0.49 m/s2 

ag·S = I·(0.8·ag40Hz)·S = 1.4·(0.8·0.55)·2.0= 1.02 m/s2 ( iht. EK8-1 Figur NA.3(901) for seismisk klasse 
III og antatt S=2.0 for grunntype S2) 

• Sd(T) < 0.05g = 0.49 m/s2 

Svingeperiode og responsspekter må vurderes. 

Foreløpig vurdering av utelatelseskriteriene tyder på at det må påvises tilstrekkelig sikkerhet etter 
EK8-1 for Vinterbro bru 2. 

Hvis det viser seg at grunnforholdene varierer slik at det beregnes ulike grunntyper for de ulike 
fundamentene krever standarden at romligvariasjon ivaretas, ref. pkt. 3.3(1)P i EK8-1 /6/. 

 

6 Vinterbro bru 3 
Vinterbro bru 3 er planlagt rett vest for Vassflo bru og brua skal krysse ny trase for E18. Vassflo bru 
krysser dagens trase for E18. Plasseringen av Vinterbro bru 3 er vist på Figur 6-1 sammen med 
sammenstilt borplan fra tidligere undersøkelser. 
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Figur 6-1 Samlet borplan med plassering av Vinterbro bru 3 

Figur 6-1 viser at det er utført en del enkle sonderinger i område hvor brua er planlagt. I tillegg 
foreligger informasjon fra bygging av Vassflo bru, se kapittel 6.1. Dybden til berg i utførte 
sonderinger varierer fra 0 til 0.9m, men det er usikkerhet knyttet til kvaliteten på disse 
undersøkelsene og om dybdene er til berg eller andre faste masser. I tillegg viser befaring i området 
at det er registrert berg i dagen i området hvor brua er planlagt. 

Illustrasjoner av konstruksjonen er vist i Figur 6-2 og Figur 6-3. Vinterbro bru 3 er en spennarmert 
platebru i betong og har en lengde på ca. 64 m fordelt på 2 spenn. Bredden av brua er cirka 9m 

 

Figur 6-2 K0300 Vinterbro bru 3, lengdesnitt 
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Figur 6-3 K0300 Vinterbro bru 3, plan 

 Fundamentering 

Vinterbro bru 3 skal etableres cirka 75m vest for Vassflo bru, brua skal benyttes som 
avkjøringsrampe fra E18 retning Oslo. Plantegning og lengdesnitt for Vassflo bru er vist i Figur 6-4 
og Figur 6-5, og er benyttet som grunnlag for valg av fundamenteringsmetode. Avstanden mellom 
Vassflo bru og Vinterbro bru 3 er tatt med i betraktningen. 

 

 

Figur 6-4 Borplan for eksisterende Vassflo bru, ref. SVV 

 

Figur 6-5 Lengdesnitt for eksisterende Vassflo bru, ref. SVV 
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Vinterbro bru 3 anbefales fundamentert direkte på komprimert sprengsteinspute på berg ved alle 
tre akser da det er registrert liten løsmassemektighet i området. Størrelse på fundamentene 
avhenger av lasttilfeller og detaljprosjekteres i byggeplan. 

 Graving og fylling 

Brugeomtrien og veglinja medfører tilløpsfylling på vestsiden av brua. Utførte grunnundersøkelser 
viser liten mektighet av løsmasse hvor tilløpsfyllingen er planlagt. Basert på foreliggende underlag 
er det ikke behov for ekstra tiltak ved etableringa av tilløpsfyllingen.  

 Jordskjelv 

Det er i området registrert løsmassemektighet mellom 0 og 0.9m. Iht. Tabell NA.3.1 i EK8-1 /5/ 
defineres områder med grunnforhold med berg medregnet høyst 5 m svakere materiale på 
overflaten, som grunntype A. 

Det kreves normalt ikke påvisning av tilstrekkelig sikkerhet etter EK8-1 for konstruksjoner som 
tilfredsstiller et av følgende krav: 

• Seismisk klasse I 

Vinterbro bru 3 havner i seismisk klasse III (EK8-1 Tabell NA.4(902) 

• ag·S < 0.05g = 0.49 m/s2 

ag·S = I·(0.8·ag40Hz)·S = 1.4·(0.8·0.55)·1.0= 0.62 m/s2 (iht. EK8-1 Figur NA.3(901) for seismisk klasse 
III) 

• Sd(T) < 0.05g = 0.49 m/s2 

Svingeperiode og responsspekter må vurderes. 

Foreløpig vurdering av utelatelseskriteriene tyder på at det må påvises tilstrekkelig sikkerhet etter 
EK8-1 for Vinterbro bru 3. 

Hvis det viser seg at grunnforholdene varierer slik at det beregnes ulike grunntyper for de ulike 
fundamentene krever standarden at romligvariasjon ivaretas, ref. pkt. 3.3(1)P i EK8-1 /6/. 
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7 Vinterbro bru 4 
Vinterbro bru 4 er en todelt bru planlagt vest for dagens E6. Brua skal krysse nye av- og 
påkjøringsramper for E18/E6. Plasseringen av Vinterbro bru 4 er vist på Figur 7-1 sammen med 
sammenstilt borplan fra tidligere undersøkelser. 

 

Figur 7-1 Samlet borplan med plassering av Vinterbro bru 4 

Figur 7-1 viser at det er utført lite med grunnundersøkelser i område hvor brua er planlagt. Men det 
er registrert berg i dagen i området hvor brua er planlagt. 

Illustrasjoner av konstruksjonen er vist i Figur 7-2 og Figur 7-3. Vinterbro bru 4 er to spennarmerte 
platebruer i betong og har lengde på hhv. cirka. 60 m fordelt på 2 spenn og 25 m fordelt på ett 
spenn. Bredden av bruene er hhv. cirka 11m og 15m. 

 

Figur 7-2 K0400 Vinterbro bru 4, lengdesnitt 
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Figur 7-3 K0400 Vinterbro bru 4, plan 

 Fundamentering 

Vinterbro bru 4 forventes fundamentert direkte på berg. Det forutsettes at fundamentene 
etableres på nedsprengt berg eller en komprimert pute av sprengstein. Størrelse på fundamentene 
avhenger av kreftene som skal tas opp og fundamentenes utforming. Fundamentene vil 
detaljprosjekteres i byggeplan. 

 Jordskjelv 

Det er i området registrert berg i dagen som ligger høyere en planlagt bru fundament. Brua er 
derfor planlagt fundamentert på nedsprengt berg. Iht. Tabell NA.3.1 i EK8-1 /5/ defineres områder 
med grunnforhold med berg medregnet høyst 5m svakere materiale på overflaten, som grunntype 
A. 

Det kreves normalt ikke påvisning av tilstrekkelig sikkerhet etter EK8-1 for konstruksjoner som 
tilfredsstiller et av følgende krav: 

• Seismisk klasse I 

Vinterbro bru 4 havner i seismisk klasse III (EK8-1 Tabell NA.4(902) 

• ag·S < 0.05g = 0.49 m/s2 

ag·S = I·(0.8·ag40Hz)·S = 1.4·(0.8·0.55)·1.0= 0.62 m/s2 (iht. EK8-1 Figur NA.3(901) for seismisk klasse 
III) 

• Sd(T) < 0.05g = 0.49 m/s2 

Svingeperiode og responsspekter må vurderes. 

Foreløpig vurdering av utelatelseskriteriene tyder på at det må påvises tilstrekkelig sikkerhet etter 
EK8-1 for Vinterbro bru 4. 

Hvis det viser seg at grunnforholdene varierer slik at det beregnes ulike grunntyper for de ulike 
fundamentene krever standarden at romligvariasjon ivaretas, ref. pkt. 3.3(1)P i EK8-1 /6/. 
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