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Notat 

 

Til: Lisa < lisa.ro@vegvesen.no> 

Fra: SVV-RØ Berg- og Geoteknikk 

Kopi:  Tebarek A. tebarek.ahmed@vegvesen.no 

 

Prosjekt: Fv 128_ Spydeberg Sentrum 

 

1 INNLEDNING 

Seksjon Berg- og geoteknikk i region øst har fått i oppdrag fra Prosjekt E18 Ørje-Vinterbro v/Rø 
Lisa Steinnes å foreta geotekniske vurderinger i forbindelse med planlagt grøft for 
overvannshåndtering langs Fv 128, Spydeberg sentrum, FV128 HP 07 Felt 2, m: 1310-1700, ved 
Myrakrysset, i Spydeberg kommune. Grøft traseen går fra Myrakrysset ved avkjøring Fv122 til 
utløp mot hyllebekken. 

2 GRUNNLAG FOR VURDERING 

Foreliggende geotekniske vurderinger er basert på tilgjengelige grunnlagsdata består av: 

1. Geoteknisk rapport, B292A-01, datert 14.11.1980, utført av Statens vegvesen-. [1] 

2. Geoteknisk rapport, B292A-02, datert 27.07.1982, utført av Statens vegvesen-. [2] 

3. Løsmassekart og aktsomhetskart 

4. Plan dokumenter som VA-tegning og profiler 

 
 
 
 
 
 
 

Geoteknisk vurdering av grøftarbeid for VA i Spydeberg sentrum  

Saksbehandler/innvalgsnr: 

Murad Sani Sayd  - 24058564 

Vår dato: 13.03.2018 

Vår referanse:  
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3 BELIGGENHET 

Området ligger ved Myrakrysset, i Spydeberg kommune, Østfold. 

 

Figur 1: Beliggenhet 

4 GRUNNFORHOLD  

4.1 KVÆRTÆRGEOLOGISKE KART OG TOPOGRAFI 
Planområdet er vist på NGU-løsmassekart på figur 2. Hele planområdet ligger under marin 
grense. Jf. kartutsnittet på fig. 2, ligger planområdet i områder med tykke havavsetninger som 
kan markeres som aktsomhetsområder for områdeskred.  Fra tidligere er det imidlertid ikke 
registrert noen skredhendelser i nærområdet.  

 

Figur 2: NGU-løsmassekart 
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Det er relativt flat topografi ved området og langs traseen, se fig. 3. Men nærområdet sør-øst 
for grøfttraseen, ved Løken, er området noe bratt med terrenghelning 1:6 mot Fv 122 og 1:10 
mot Fv128. 

  
Figur 3: Terrengforhold ved plan området 

4.2 KARTLAGTE FARESONER FOR KVIKKLEIRESKRED 
Området er ikke kartlagt som faresone i NVEs faresonekart. Men fra tidligere har SVV registrert 
påvist kvikkleiresoner i nærområdet, som er nå tegnet i NVEs kvikkleire sonekart. Figur 4 viser 
SVVs kvikkleiresone i prosjektområdet.  
 

 
Figur 4: SVVs kvikkleireområder basert på utført undersøkelser (lilla) 
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5 VURDERING AV GRUNNFORHOLDENE 

Grunnboringsresultater i det aktuelle planområdet er samlet fremstilt i en geoteknisk rapport, B-
292A-2, av veglaboratoriet i 1982. Undersøkelsene har omfattet dreietrykksonderinger,
dreiesonderinger, vingeboringer og prøvetaking med NGI's 54 mm stempelprøvetaker. Grunnen
er beskrevet som sensitiv, meget bløt leire under ca. 3 m tykk tørrskorpe.

Under tørrskorpe laget har leira en udrenert skjærfasthet som varierer mellom 10-20 kN/m2. 
Vanninnholdet varierer mellom 40-60 %. Sensitiviteten er målt til 5-40. Grunnvannstanden er
ikke målt ved gjennomføring av grunnundersøkelsene, men det virker som om den lo ca. på kote
101 før bygging av undergangen og antas til den blir senket noe i forbindelse med etablering av
undergangen. Drensnivå ved gangtunnel trolig ligger 1-2 m under tidligere grunnvannstand. Det
vil si at dagens grunnvannstand ligger på ca. kote 99-100 ved gangtunnelen og på ca. 100-101
ved topp av rampen som gjelder også for øvrige delstrekningene.

Dybden til fast grunn evt. berg er ikke registrert i det aktuelle området. Sondeboringene ble
boret til dybde ca. 30 m uten å treffe berg.

6 GEOTEKNISK KATEGORI OG KONTROLL 

Tiltaket omfatter konvensjonelle typer konstruksjoner og fundamenter uten unormale risikoer 
eller vanskelige grunn- og belastningsforhold.  Videre er geotekniske vurderingen i foreliggende 
notat basert på kvantitative geotekniske data og analyser samt rutinemessige prosedyrer som 
sikrer at grunnleggende krav blir oppfylt.

I henhold til NS-EN 1997-1:2004+NA: 2008 ”Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1: 
Allmenne regler” og NS-EN 1997-2:2007 +NA:2008 ”Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering, 
Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver” vurderes skadekonsekvenser 
som middels stor konsekvenser i form av tap av menneskeliv og betydelige økonomiske 
konsekvenser. Da er det valgt konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC2/RC2) .
Dette medfører at det skal benyttes kategori 2 som geoteknisk kategori. Kontrollklasse er satt til 
normal (N) Normal.

Omfang av kontroll i byggefasen er definert under i forholdet med valg av prosjektklasse.
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Tabell: Krav til kontrolltiltak, relatert til Geoteknisk kategori 

7 PLANLAGT GRØFTARBEID OG TILTAK FOR GRØFTARBEID 

 

Figur 5 Oversikt over planlagt grøftlinjer for VA (delstrekning 1-5) 

7.1 GRØFT_ LINJE -1 (fig 5) 

 Grøftlinje-1 inneholder to sandfang, SF 5, SF6, og en fordrøyningskum, samt 2 grøftlinjer der 
største grøftdybden er ca. 3,3 m ved avkjøring til Fv 122. Gravedybde mellom SF5 og SF6 
varierer mellom 1,6-1,8 m. Utgravingen på denne strekningen kan utføres som åpen utgraving. 
Utgraving for SF5 må skjer innen kumring.  

 
Gravedybden mellom fordrøyningskummen og enden ved avkjøring til Fv 122 varierer mellom 
3,2-3,3 m. Graving av slike grøfter dypere enn 3 m skal normalt sikres og ofte avstives. I tillegg 
skjer gravingen på den delstrekning ved umiddelbar nærhet av hus og veitrafikk. Det er fra 

FD 

SF6 

SF5 
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tidligere registrert meget sensitiv leire langs delstrekningen. Vi foreslår derfor å utføre 
utgravingen mellom SF6 og enden innenfor avstivet spunt.  

7.2 GRØFT_ LINJE 2 (FIG. 5) - UTSKIFTNING AV KOMMUNALT NETT 
Det er planlagt rehabilitering av det eksisterende kommunal rørnett på en strekning mellom 
Tunveien og gangtunnelen, altså ca. 120 m. Det er ønsket å ikke grave i bakken da grøftlinjen 
går ved umiddelbar nærhet av hus og høy trafikkert vei i et område der grunnforholdet er meget 
bløt/sensitiv leire. Metoden rørpressing er derfor foreslått å anvende for delstrekningen. Med 
denne metoden presses rørene inn i jorda fra spuntgrop samtidig som massene innvendig i røret, 
skrus ut ved hjelp av en naver. Spunt med innvendige avstivninger kan benyttes ved utgravningen 
for presse- og mottaksgrop som er økonomisk gunstig for forholdene i området. 
 
Kote innvendig bunn på røret som skal rehabiliteres er ca. på dybde 3,6 m fra dagens terreng. 
Bunn pressegrop etableres noe lavere enn underkant av startrør i pressegropen. Det blir da minste 
gravedybden for pressegropen på dybde ca. – 4,5 m. Det er antatt en pressegrop på (7-8)x3 m. 
Lengden, på pressegrop må tilpasses til lengden på valgt pressemaskin med startrør. Lengden på 
mottaksgropen blir mindre enn pressegropen. 
 

 

 

 
 

Figur 6: Plan og profil_ spuntgrop for presse- og mottaksgrop  

7.2.1 Jordtrykk på spuntvegg 

Regner med ruhet, r=0 som gir KA =2,0 og c= cu=20 kPa for M =1,0 for bruk av empirisk 
trykkfordelingsdiagram og F= 1,0. Det dimensjoneres spunt og stivere uten vann i gropa. 

 
Leire:  = 18,5 kN/m3 , cu= 20 kPa, K= 2,0 Dimensjonerende terrenglast qd = 20 kPa 

 I terrengnivå, pA= 20 – 2*20 = - 20 kPa 
 I bunn utgraving, pA = 20+18, 5*4,5-40 = 63,3 kPa 
 pA = 0 = 20+18,5z-40 for z = 1,08 m 
 Total horisontalkraft EA = 0,5*63,3*(4,5-1,08) =108,12 kPa 
 Fra empirisk formel ph = m.EA/D =2,1*108,12/4,5 = 50,5 kPa 
 z til pA = 50,5 kPa blir 1,081+ (50,5*(4,5-1,081)/63,3 = 3,81 m 

7.2.2 Spunt 

=50,5*2*2/10=20,2 kNm/m = 2020 kNcm/m for S275 ⇒W=2020/(27,5) 

*1,15) cm3= 84,5 cm3/m⇒ dette er mindre enn det minste tilgjengelig i markedet.  

⇒ velg minste profil AZ 12 (Z-spunt), S355 
   

Puter Tverrstivere 
Hjørnestiver 
HE100 B, S355 50,5 kPa 

pA = 63,3 kPa 

Spunt 

A 

B 

C 
4 m 
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7.2.3 Puter 
Puter monteres for å fordele lasten fra jordtrykket via spunt og puter til stagene. Putene monteres 
slik at momentet opptas om den sterke aksen, sveises til spunten på hver spuntrygg, og tilpasses 
stiverenes helning. Putene dimensjoneres i bruddgrensetilstanden og kontrolleres for 
ulykkestilstanden dvs. for stagbortfall. Det skal utføres konstruktive tiltak for a sikre at putene er 
kontinuerlige og fastholdt mot vipping.  
Krefter i stivernivå: 

 EA =50,5 kN/m 
 EB= 97 kN/m 
 EC= 84 kN/m 

=97*4,0*4,0/10=155 kNm/m ⇒W=502 cm3/m i bruddtilstanden. 

   
 
Md, ulykke = 0,8*50,5*4*4/4=161,6 kNm/m  ⇒ W=523 cm3/m (for evt. bortfall av øverst stiver) 
 ⇒ velg HE 200 B, S355 som har W=570 cm3/m. 
Viktig med god kontakt mellom spunt og puter. Putene må legges riktige veien, slik at flensen 
ligger mot spunten som vist på figuren under. Da har den størst bøyestyrke. 

 

7.2.4 Stivere 
Dimensjonerende trykkapasitet for en stiver Rd: krefter i stivernivå kan så beregnes etter formel: 

der A er areal av stiver mot spuntvegg,   er materialfasthet for stivermaterialet og 
M =1,15 er partialfaktor for materialfasthet. 
 
Med c/c 4 m vi har følgende krefter i tverrstiverne: 

 PA =50,5*4 kN = 202 kN 
 PB= 97*4 kN = 388 kN 
 PC= 84*4 kN = 336 kN 

Rd, maks = 388 kN, A for HE200B = 78,1 cm2 =0,00781 m2   MPa=355*1000 kN/m2 
Rd = 388 kN  << 355*1000*0,00781/(1,15)= 2411 kN  
Imidlertid blir knekning som regel dimensjonerende: 

Nf ≤ *Nd = 0,9*2411 = 2170 kN >>>>388 kN⇒ velg HE 200 A, S335.  Det er antatt at puta 
sveises til spunten i over og underkant og stiveren regnes som fullt innspent med sveis i begge 
ender. 
 

Spunt Pute 
Stiver 
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7.2.5 Sikkerhet mot bunnoppressing 
z/B = 1,5 og B/L = 0,43 gir Nc =7,4,  qd= 20 kPa fra last fra gravemaskin 
 
Sikkerhet mot bunnoppressing blir da:  

𝛾𝑀

=
𝑁𝐶 . 𝑐𝑢

𝛾. 𝑧 + 𝑞𝑑−𝑝𝑑

=
7,4.20

18,5 ∗ 4,5 + 20 − 0
= 1,43    𝑓𝑜𝑟  𝑐𝑢 = 20 𝑘𝑃𝑎

=
𝑁𝐶 . 𝑐𝑢

𝛾. 𝑧 + 𝑞𝑑−𝑝𝑑

=
7,4 ∗ 15

18,5 ∗ 4,5 + 20 − 0
= 1,08    𝑓𝑜𝑟  𝑐𝑢 = 15 𝑘𝑃𝑎

 =
𝑁𝐶 . 𝑐𝑢

𝛾. 𝑧 + 𝑞𝑑−𝑝𝑑

=
7,4 ∗ 15

18,5 ∗ 4,5 + 20 − 4
= 1,12    𝑓𝑜𝑟  𝑐𝑢 = 15 𝑘𝑃𝑎 𝑜𝑔 20 𝑐𝑚 𝑝𝑢𝑘𝑘 𝑚𝑜𝑡 𝑏𝑢𝑛𝑛 𝑎𝑣 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒𝑔𝑟𝑜𝑝

 

Representativ udrenert karakteristisk skjærstyrke (cu) settes lik en forsiktig anslått middelverdi 
ned til en dybde lik 2/3 B under utgravingens bunn. Erfaringsverdig for bløtt/kvikk leire er, cu= 
0,27po’ =0,27*(2,5*8,5+2*18,5) = 16 kPa. Snitt cu-verdig fra erfaringstall og målt fra tidligere, 
blir da ca.  cu= 17 kPa, som gir en sikkerhet mot bunnoppressing på ca. M = 1,28. Det er 
ønskelig derfor å legge 25 cm lag med sand/grus masser over fiberduk kl. 4 på grave bunn for å 
forbedre bunnoppressing problematikken.   

7.2.5.1 Anleggstekniske forhold i forbindelse med sikkerhet mot bunnheving/oppressing 

 Tung anleggstrafikk med omrøring av masser under gravenivå må begrenses, 
 Nødvendig å iverksette tiltak for a bedre stabiliteten i byggegropen for å hindre 

inntrengning av leire. Det bør legges derfor fiberduk, kl.4 i traubunn samt ca. 25cm 
med sand eller grus masser. 

 Eventuell bunnheving kan begrenses ved å installere lengre spuntnål. Det er 
foreslått derfor å forlenge spuntnålene som er skissert som 6 m på fig 6, til 8 m. 

7.3 GRØFT_ LINJE 3 (FIG. 5)- NY OVERVANNSLEDNING 

Gravedybde på denne strekningen varierer mellom 2,0 -2,3 m. Foreslår at utgravingen på denne 
strekningen utføres som åpen utgraving. Evt. trafikkavvikling på kjørebanen nærmest til 
grøftlinjen må vurderes avhengig av type massen på traubunn. Delstrekningen er på ca.150 m. 
massen tilbakefylles fortløpende like etter montering av VA-ledninger seksjonsvis. 

7.4 GRØFT_ LINJE 4 (FIG. 5)- NYTT SANDFANG 

Gravedybde på denne strekningen varierer mellom 2,0-2,3 m. Foreslår at utgravingen på denne 
strekningen også utføres som åpen utgraving. Utgraving for SF4 må skjer innen kumring. 

 

7.5 GRØFT_ LINJE 5 (FIG. 5)- NYTT SANDFANG 

Gravedybde på denne strekningen varierer mellom 1,8-2,1m. Foreslår at utgravingen på denne 
strekningen utføres som åpen utgraving. Utgraving for SF2 må skjer innen kumring.   
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8 UTSKIFTNING AV VINGEMUR VED GANGTUNNEL 

Det er ønsket å rehabilitere/utskifte vingemurene ved gangtunnelen under Fv 128.  

 

Det er foreslått å etabler tørrmur av naturstein. Dimensjon på mur er vist på vedlegg 1 for tre 
varianter av mur høyde på 3,5 m, 2,25 og 1 m. 

9 KONKLUSJON 

For alle delpartier er det viktig at rør legges og at grøfter gjenfylles så snarest som mulig etter 
montering av ledninger. Det må ikke graves dypere enn høyst nødvendig og for alle 
delstrekninger er det viktig at massene under prosjektert grøftebunn ikke blir oppbløtt eller 
omrørt. Graving for kummene bør skje innenfor kumringer etter hvert som disse presses ned. 
Bygninger som ligger nær prosjektert ledningstraseer med gravedybder dypere enn 3 m bør 
tilstandsregistreres før gravearbeidene starter.  

Gravemassser skal plasseres slik at de ikke kan forårsake utrasing av grøftekant. Massene skal 
ikke legges nærmere sjakt- eller grøftekant enn at det er 2,0 m fri avstand mellom massens 
fyllingsfot og grøftekanten.  

10  REFERANSER 
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Oppsummering

σ'v 97,4 (kPa) BB
qv 88,5 (kPa) e
σ'v-qv 8,9 (kPa) B0
Krav σ'v > qv OK B0.min

Krav

rb.maks 0,80 (-)
rb 0,79 (-)
rb.maks-rb 0,01 (-) 90,9
Krav rb.maks>rb OK 98,8

Prosjekt Prosjektnummer: 104610 Veglinje

Innhold Profil

Utført Kontrollert Godkjent OK ift. krav i HB V220

Region Dato utført Revisjon Figur
Rev. dato 1

mursay tebawo

SVV-RØ 12.03.2018

Fv 128

Undergang

Teammøte geoteknikk - RM

Mur-/terrenggeometri,  prosjekteringsforutsetninger og resultater

Ja

Fundamentruhet

Utnyttelse

Bæreevne Effektiv fundamentbredde
(m)
(m)
(m)

1,4
0,02
1,2

qv/σ'v
rb/rb.maks (%)

0,79
B0 > B0.min OK

(%)

(m)

‐12
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‐8
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‐4

‐2

0

2

4

6

8

‐25 ‐20 ‐15 ‐10 ‐5 0 5 10 15 20

Laster Karakteristisk Faktor Dimensjonerende

Jevntfordelt last bak 16,00 kPa 1,30 20,80 kPa

Murgeometri
Murhøyde H 3,50 m
Bredde bunn BB 1,40 m
Bredde topp BT 1,10 m
Fotdybde D 0,50 m
Fronthelning d 3,00 (d:1)
Bakhelning dB 4,04 (dB:1)

Material-/partialfaktorer og ruhet
γM 1,40 (-)

γqk 1,30 (-)

rv.jordtr 0,50 (-)
rb.maks 0,80 (-)

Terrenghelning foran α -1,00 °
Terrhelning bak β 0,00 °

Tåplanering pb 0,00 m

Material γ (evt. γsat ) a φk φd

Bak 18,50 kN/m³ 1,00 kPa 36,00 ° 27,43 °
Foran 19,00 kN/m³ 2,00 kPa 32,00 ° 24,05 °
Under 19,00 kN/m³ 15,00 kPa 32,00 ° 24,05 °
Mur 22,00 kN/m³ - - -

H:\prosjekter\Fv 128 Spydeberg Sentrum\Tørrmur vingemur_undergang v2017.01



Oppsummering

σ'v 95,0 (kPa) BB
qv 62,0 (kPa) e
σ'v-qv 32,9 (kPa) B0
Krav σ'v > qv OK B0.min

Krav

rb.maks 0,80 (-)
rb 0,79 (-)
rb.maks-rb 0,01 (-) 65,3
Krav rb.maks>rb OK 98,7

Prosjekt Prosjektnummer: 104610 Veglinje

Innhold Profil

Utført Kontrollert Godkjent OK ift. krav i HB V220

Region Dato utført Revisjon Figur
Rev. dato 1

mursay tebawo

SVV-RØ 12.03.2018

Fv 128

Undergang

Teammøte geoteknikk - RM

Mur-/terrenggeometri,  prosjekteringsforutsetninger og resultater

Ja

Fundamentruhet

Utnyttelse

Bæreevne Effektiv fundamentbredde
(m)
(m)
(m)

1,0
0,04
0,8

qv/σ'v
rb/rb.maks (%)

0,57
B0 > B0.min OK

(%)
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Laster Karakteristisk Faktor Dimensjonerende

Jevntfordelt last bak 16,00 kPa 1,30 20,80 kPa

Murgeometri
Murhøyde H 2,25 m
Bredde bunn BB 1,00 m
Bredde topp BT 0,80 m
Fotdybde D 0,50 m
Fronthelning d 3,00 (d:1)
Bakhelning dB 4,09 (dB:1)

Material-/partialfaktorer og ruhet
γM 1,40 (-)

γqk 1,30 (-)

rv.jordtr 0,50 (-)
rb.maks 0,80 (-)

Terrenghelning foran α -1,00 °
Terrhelning bak β 0,00 °

Tåplanering pb 0,00 m

Material γ (evt. γsat ) a φk φd

Bak 18,50 kN/m³ 1,00 kPa 36,00 ° 27,43 °
Foran 19,00 kN/m³ 2,00 kPa 32,00 ° 24,05 °
Under 19,00 kN/m³ 15,00 kPa 32,00 ° 24,05 °
Mur 22,00 kN/m³ - - -
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Oppsummering

σ'v 115,4 (kPa) BB
qv 28,5 (kPa) e
σ'v-qv 86,9 (kPa) B0
Krav σ'v > qv OK B0.min

Krav

rb.maks 0,80 (-)
rb 0,66 (-)
rb.maks-rb 0,14 (-) 24,7
Krav rb.maks>rb OK 82,5

Prosjekt Prosjektnummer: 104610 Veglinje

Innhold Profil

Utført Kontrollert Godkjent OK ift. krav i HB V220

Region Dato utført Revisjon Figur
Rev. dato 1

mursay tebawo

SVV-RØ 12.03.2018

Fv 128

Undergang

Teammøte geoteknikk - RM

Mur-/terrenggeometri,  prosjekteringsforutsetninger og resultater

Ja

Fundamentruhet

Utnyttelse

Bæreevne Effektiv fundamentbredde
(m)
(m)
(m)

0,7
0,09
0,4

qv/σ'v
rb/rb.maks (%)

0,40
B0 > B0.min OK

(%)

(m)
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Laster Karakteristisk Faktor Dimensjonerende

Jevntfordelt last bak 8,00 kPa 1,30 10,40 kPa

Murgeometri
Murhøyde H 1,00 m
Bredde bunn BB 0,70 m
Bredde topp BT 0,30 m
Fotdybde D 0,50 m
Fronthelning d 3,00 (d:1)
Bakhelning dB -15,00 (dB:1)

Material-/partialfaktorer og ruhet
γM 1,40 (-)

γqk 1,30 (-)

rv.jordtr 0,50 (-)
rb.maks 0,80 (-)

Terrenghelning foran α -1,00 °
Terrhelning bak β 0,00 °

Tåplanering pb 0,00 m

Material γ (evt. γsat ) a φk φd

Bak 18,50 kN/m³ 1,00 kPa 36,00 ° 27,43 °
Foran 19,00 kN/m³ 2,00 kPa 32,00 ° 24,05 °
Under 19,00 kN/m³ 15,00 kPa 32,00 ° 24,05 °
Mur 22,00 kN/m³ - - -
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Statens vegvesen
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