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Sammendrag
Det er sett på fem alternativer for ny gangvei på ca. 250-300 meter mellom Nylandsveien og
Borgensberget.
Alternativ A innebærer å krysse bekkeutløpet med en konvensjonell bru. I og med at dette krever
en viss høyde for å dimensjonere for flomsituasjon, vil dette gi store tilleggsfyllinger som har for
dårlig stabilitet. Alternativet er ikke geoteknisk gjennomførbart slik det foreligger.
Alternativ A* ligger i samme trase som alternativ A, men innebærer å krysse bekkeutløpet med
en «platebru» istedenfor en konvensjonell bru. Dette gir lavere fyllingshøyde, som gir
tilstrekkelig stabilitet. Innledende vurderinger indikerer en bæreevne på 80 kPa. Fundamentene
for «platebruen» må prosjekteres nærmere mtp. bæreevne og setninger.
Alternativ A** tilsvarer alternativ A*, men legger bekken i rør med fylling over. Stabiliteten er
god og setninger er stort sett tilsvarende som for alternativ A*, men det kan blir noen
utfordringer akkurat i kryssingen. Løsningen kan være anleggsteknisk vanskelig, men ansees
som gjennomførbar. Løsningen må prosjekteres, men det kan være behov for gravemaskin med
lang arm, samt midlertidig omlegging av bekk og ev. pumping.
Alternativ B innebærer at vegen legges lenger inn i terrenget i starten av traseen, slik at man
unngår kryssing av bekken. Alternativet vurderes som geoteknisk gjennomførbart.
Alternativ C går lenger inn i bukta mellom profil 40 og 90. Dette krever lavere fyllingshøyde enn
alternativ A og gir tilfredsstillende stabilitet. Løsningen vil gi noe setninger, men disse vurderes
å være akseptable.
Det er nødvendig med geoteknisk prosjektering for alle alternativ. Det er nødvendig med
supplerende grunnundersøkelser før detaljprosjektering.
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Innledning

I forbindelse med etablering av nye boliger langs Strandvegen planlegger Jacaranda Eiendom AS
en ny gangvei mellom Strandvegen og Nylandsvegen i Rælingen kommune. Prosjektets
beliggenhet er vist på oversiktskart i figur 1.1. Gangvegen skal etableres langs strandsonen ned
mot Nitelva.
Det er tidligere gjort innledende geotekniske vurderinger, oppsummert i notat RIG01, ref. [1].
Foreliggende notat omhandler geotekniske vurderinger av de ulike trasevalgene.

Figur 1.1 Oversiktskart [2]

Notater omhandler ikke vurderinger knyttet til ingeniørgeologi eller mulig tilstedeværelse av
forurenset grunn. Disse vurderingene må utføres av personell med kompetanse på disse
fagfeltene.
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Inngrep

Tiltaket omfatter ny gangvei i strandsonen mellom Borgensberget og Nyland. Gangvegen blir ca.
250-300 m lang. Det er fem aktuelle alternativer med tre ulike traseer for gangveien som vist i
figur 2.1, figur 2.2 og figur 2.3. Profil 0 starter ved Nylandsvegen i sør. Alternativ A, A* og A**
går i samme trase, men med ulike løsninger for kryssing av bekk. Alternativ A er en
konvensjonell bruløsning, alternativ A* er en «platebru»-løsning, mens alternativ A** innebærer
at bekken legges i rør og at det fylles over. Alternativ C går i en bue i bukta mellom profil 40 og
90, ellers er traseen lik alternativ A. Alternativ B går lenger inn i starten av traseen og unngår å
krysse bekken. Alternativ A*, A**, B og C har lavere fyllingshøyde enn alternativ A.

Figur 2.1 Trase for alternativ A. Kilde: Rambøll, mottatt 20.11.2019
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Figur 2.2 Trase for alternativ B. Kilde: Rambøll, mottatt 14.04.2020
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Figur 2.3 Trase for alternativ C. Kilde: Rambøll, mottatt 06.12.2019
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Topografi og grunnforhold

3.1 Topografi/omgivelser
Fra Nedre Rælingsveg skrår terrenget bratt ned mot Nitelva. Nedre Rælingsveg ligger på ca. kote
+115 forbi det aktuelle området, mens vannkanten i Nitelva ligger på ca. kote +100/+101. Fra
befaring er det observert flere bratte bergskrenter ned mot elva i nordre del av traseen. I søndre
del av traseen flater terrenget ut i elva (myr/delta).
3.2 Kvartærgeologisk kart
Ifølge kvartærgeologisk kart kan det forventes fyllmasser, bart fjell og tykk havavsetning (silt og
leire) langs traseene, se figur 3.1.

Figur 3.1 Kvartærgeologisk kart. Kilde: NGU [3]

3.3 Eksisterende faresoner
Det er ikke registrert noen faresoner i nærheten av prosjektet. Det er funnet kvikkleire ca. 1000
meter nord for prosjektet. Utklipp fra NVEs Atlas, ref. [4], er vist på figur 3.2
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Figur 3.2 Faresoner fra NVE [4]. Rosa punkt viser hvor det er registrert kvikkleire.

3.4 Tidligere undersøkelser
Det er tidligere utført geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser for gang- og sykkelvei
nordvest for det aktuelle området, disse er presentert i egen rapport, se ref [5].
3.5 Utførte undersøkelser
Løvlien Georåd har utført grunnundersøkelser for prosjektet. Resultatene er oppsummert i
geoteknisk datarapport, ref. [6]. Sammendraget fra nevnte rapport sier:
«Det er utført 4 totalsonderinger, 1 trykksondering og 1 prøveserie.
Utførte undersøkelser indikerer at grunnen består av et topplag av torv over tørrskorpeleire ned
til ca. 1 – 2 meter under terreng. Videre påtreffes primært siltig leire. Mektigheten av de marine
avsetningene varierer mellom ca. 3 til 5 meter i borpunktene. Boringene indikerer videre et lag
med økt sonderingsmotstand over berg, dette antas å være morene.
Leiren karakteriseres som bløt til middels fast og lite til middels sensitiv. Det er påvist
forekomster av sprøbruddmateriale (sr ≤ 1,33 kN/m2) i dybdeintervallet 2 – 3 m ved borpunkt 3.
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Det er boret i berg i 1 av 4 totalsonderinger, og i antatt berg i 3 av 4 totalsonderinger. Dybden
til berg i punktene er tolket til mellom ca. 7 til 11 m.»

4

Redegjørelser

Følgende forskrifter, standarder og veiledninger legges til grunn i den geotekniske
prosjekteringen.
Forskrifter:
•
•
•

SAK10 Byggesaksforskriften
TEK17 Kapittel 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger
TEK17 Kapittel 10 Konstruksjonssikkerhet

[7]
[8]
[9]

Prosjekteringsstandarder:
•
•
•
•

NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016
NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016
NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014
NS-EN 1998-5:2004+NA:2014

(Eurokode 0)
(Eurokode 7-1)
(Eurokode 8-1)
(Eurokode 8-5)

[10]
[11]
[12]
[13]

Veiledninger:
•
•
•
•

5

NVEs veileder 7/2014
Peleveiledningen 2012, Norsk Geoteknisk Forening (NGF)
Statens vegvesen, Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging, 2018
Statens vegvesen, Håndbok N200 Vegbygging, 2018

[14]
[15]
[16]
[17]

Beregningsforutsetninger

5.1 Partialfaktorer
Grunnen i området består av torv, over tørrskorpeleire, over leire, over morene. Ved geoteknisk
prosjektering av lokalstabilitet, fundamentering og støttekonstruksjoner gjelder følgende krav til
materialfaktor iht. Eurokode 7, se ref. [11]:
Effektivspenningsanalyser:
Totalspenningsanalyser:

γM ≥ 1,25
γM ≥ 1,4

5.2 Geotekniske dimensjoneringsparametere
Karakteristiske dimensjoneringsparametere for naturlig avsatte løsmasser er bestemt på bakgrunn
av utførte grunnundersøkelser. For massetyper der karakteristiske parametere på opptatte prøver
ikke foreligger, benyttes erfaringsverdier fra Håndbok V220 [18].
Følgende parametere er lagt til grunn i beregninger og vurderinger:
5.2.1
•
•
•

Fyllmasser
c = 0 kPa
φ = 40°
γ = 19 kN/m3
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Torv
c = 0 kPa
φ = 20°
γ = 16 kN/m3
Tørrskorpeleire
c = 0 kPa
φ = 30°
γ = 19 kN/m3

5.2.4 Leire
Leire modelleres ofte både med udrenert respons (totalspenninger, korttidsrespons) og drenert
respons (effektivspenninger, langtidsrespons).
Effektivspenningsparametere
Effektivspenningsparametere i leiren er antatt ut ifra erfaringsverdier i Håndbok V220.
•
•

c = 3 kPa
φ = 24°

Totalspenningsparametere (udrenert skjærstyrke)
Udrenert skjærstyrkeprofil (su-profil) i leiren fastsettes på bakgrunn av følgende forsøk
(i prioritert rekkefølge):
1.
2.
3.
4.

Treaksialforsøk
CPTU-sonderinger
Beregnet styrkeprofil etter SHANSEP-prosedyren
Klassifiseringsforsøk (enaks og konus)

For dette oppdraget er anbefalt udrenert aktiv skjærstyrkeprofil, suA, tolket basert på resultater fra
CPTU og laboratorieanalyser. Aktiv skjærstyrkeprofil med anbefalt styrkeprofil vist i vedlegg
N02E01.
Anisotropi (ADP-forhold)
Udrenert styrke i leire er avhengig av retning for skjærdeformasjon, sett i forhold til retningen av
in-situ hovedspenning. Dette betyr at leiren har ulik styrke avhengig av retningen av
skjærbevegelsen, altså anisotropisk styrkeforhold (ADP). Forholdet mellom aktiv, direkte, og
passiv skjærstyrke velges på bakgrunn av NIFS-rapport: «En omforent anbefaling for bruk av
anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer», ref. [19]. I rapporten er det anbefalt å velge
anisotropiforhold på bakgrunn av målt plastisitetsindeks (Ip) som vist i tabell 5.1.
Tabell 5.1 Anbefalt relasjon mellom Ip og ADP-faktorer, ref. [19]

Ip (%)
Ip ≤ 10 %
Ip > 10 %

suD / suA (-)
0,63
0,63+0,00425·(Ip-10)

suP / suA (-)
0,35
0,35+0,00375·(Ip-10)

Det er målt plastisitetsindeks Ip mellom 8,4 og 11,6% med antatt representativ plastisitetsindeks
Ip ≤ 10 %. Det gir følgende anisotropiforhold:
•

suD / suA = 0,63
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suP / suA = 0,35

For leire med sprøbruddegenskaper er det benyttet følgende forholdstall i beregningene:
•

suA = 0,85 suA

Tyngdetetthet
Målt tyngdetetthet (γ) i leiren varierer mellom 19,0 – 19,6 kN/m3. Det er derfor valgt å legge til
grunn følgende tyngdetetthet i prosjekteringen:
• γ = 19,5 kN/m3
Deformasjonsparametere
Det er utført ødometerforsøk i 2,4 og 4,3 meters dybde. Tolkede verdier er vist i vedlegg
N02E02 og N02E03 og oppsummert i tabell 5.2.
Tabell 5.2 Deformasjonsparametere fra ødometerforsøk ved borpunkt 106.

Dybde (m)
2,4
4,3
5.2.5
•
•
•

6

pc’ (kPa)
220
180

MOCR
8000
10000

Modultall, m
14
14

OCR
9,8
4,7

Morene
c = 5 kPa
φ = 34°
γ = 19 kN/m3

Geotekniske vurderinger

6.1 Områdestabilitet
Områdestabiliteten er tidligere vurdert tilfredsstillende i notat RIG01, ref. [1].
6.2

Alternativ A

6.2.1 Generelt
Alternativet innebærer å krysse bekkeutløpet med en bru. Som følge av at brua må
dimensjoneres for flom krever dette at brua etableres på en viss høyde. Dette gir store
tilkomstfyllinger til brua.
6.2.2 Lokal stabilitet
Det er regnet på et snitt ca. ved profil 50, som vist på plan i vedlegg N02A01. Snittet er
representativt ca. fra profil 40 til profil 180. Beregningen er vist i vedlegg N02E04. Det
forutsettes fjerning av torvmasser under fylling. Beregningen viser at stabiliteten er for dårlig.
For å få tilstrekkelig stabilitet må fyllingen etableres med slakere helning. Det er ikke mulig uten
å fylle i elva. Man kunne ev. gjort noe av oppfyllingen med lette masser, men dette må i så fall
kontrolleres mot oppdrift ved flom.
6.2.3 Videre arbeid
Alternativet er ikke geoteknisk gjennomførbart slik det foreligger.
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Alternativ A*

6.3.1 Generelt
Alternativet innebærer samme trase som alternativ A, men bekkeutløpet krysses ved å benytte en
«platebru» istedenfor en konvensjonell bru. En slik bru vil kunne oversvømmes ved flom, og det
er dermed ikke nødvendig med så høye tilleggsfyllinger som for alternativ A.
6.3.2 Lokal stabilitet
Fyllingshøyden kan holdes lav, noe som gir tilfredsstillende stabilitet. Lokal stabilitet langs
traseen må sees nøyere på når konkret plan foreligger.
6.3.3 Setninger
Det vil komme setninger som følge av at det fylles. Torv og andre organiske toppmasser må
fjernes. Størrelsen på setningene avhenger av fyllingshøyde.
6.3.4 Bekkekryssing
Det er foreslått å krysse bekken ved å etablere en plate som går fra steinfylling til steinfylling
som vist på figur 6.1.

Figur 6.1 Prinsipp, kryssing av bekk

Toppmasser med organisk innhold må fjernes, og steinfyllingen må etableres på geonett på
underliggende masser. Innledende bæreevneberegninger gir en begrensing på 80 kPa på
underliggende masser, dette inkluderer vekt av fylling og last fra plate. Det forutsetter videre
ingen horisontallast. Det må gjøres en grundigere bæreevnebetraktning når konkrete laster
foreligger.
En slik løsning vil gi setninger under brufundamentene, men ved å benytte geonett over et
tilstrekkelig område vil setningene bli relativt jevne og det forventes ikke store problemer.
6.3.5 Videre arbeid
Det er nødvendig med geoteknisk prosjektering av platebru og oppfylling. Det er nødvendig med
supplerende grunnundersøkelser før detaljprosjektering.
6.4

Alternativ A**

6.4.1 Generelt
Alternativet er det samme som alternativ A*, men innebærer at bekken legges i rør og at det
fylles over, istedenfor en løsning med bru.
6.4.2 Lokal stabilitet
Stabiliteten er tilsvarende som for alternativ A*, og er god.
6.4.3 Setninger
Setningene vil være tilsvarende som for alternativ A*, men det vil kunne være noe vanskeligere
å sørge for at all organisk masse fjernes i bekkeutløpet. Ev. gjenværende organisk materiale kan
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gi store setninger. I tillegg vil det kunne bli differensialsetninger i overgangen mellom ren fylling
og rør, da røret vil være lettere enn omkringliggende fylling
6.4.4 Anleggsgjennomføring
Anleggsgjennomføring for masseutskiftning av organiske masser kan være problematisk ved
bekkeutløpet. Det anbefales at det arbeides inn fra hver side, slik at gravemaskin kan stå på trygg
arbeidsgrunn. Det kan være aktuelt med gravemaskin med lang arm.
Det kan også være nødvendig at bekken legges om midlertidig, pumping kan bli nødvendig. Det
anbefales at arbeidene utføres når det er lite vann, f.eks. på vinteren.
6.4.5 Videre arbeid
Det er nødvendig med geoteknisk prosjektering av kryssing av bekk og oppfylling. Det er
nødvendig med supplerende grunnundersøkelser før detaljprosjektering.
6.5

Alternativ B

6.5.1 Generelt
Alternativet er likt de andre fra ca. profil 100. Mellom profil 0 og 100 innebærer alternativet å
legge veien nærmere Nedre Rælingsvei, slik at man unngår å krysse bekken.
6.5.2 Lokal stabilitet
Planlagt fyllingshøyde er opp mot 3,5 meter. Det er beregnet et snitt for alternativ C med ca. 2,7
meter høydeforskjell som viser god sikkerhet, se vedlegg N02E05. Alternativ B unngår kryssing
av bekken og vil trolig ha fastere grunnforhold.
6.5.3 Videre arbeid
Det er nødvendig med geoteknisk prosjektering av oppfylling og ev. behov for lette masser. Det
er nødvendig med supplerende grunnundersøkelser før detaljprosjektering.
6.6

Alternativ C

6.6.1 Generelt
Alternativet går inne i bukta mellom profil 40 og 80. Det er ikke nødvendig med like stor
fyllingshøyde som alternativ A, da alternativet ikke innebærer bru.
6.6.2 Lokal stabilitet
Det er regnet på et snitt ca. ved profil 50, som vist på plan i vedlegg N02A01. Snittet er
representativt ca. fra profil 40 til profil 180. Beregningen er vist i vedlegg N02E05. Det
forutsettes fjerning av torvmasser under fylling. Beregningen viser at stabiliteten er god.
6.6.3 Setninger
Alternativet innebærer at det fylles ca. 3 meter over eksisterende terreng. I tillegg forutsettes det
at torva på ca. 1 meter fjernes. Totalt er det regnet med 70 kPa tilleggslast i 7 meter bredde.
Setningsberegninger er beheftet med svært stor usikkerhet, men det antas at en slik løsning vil gi
i størrelsesorden 5-10 cm setninger. Dette forutsetter at de organiske toppmassene fjernes, ellers
vil setningene bli vesentlig større.

Jacaranda Eiendom AS / Ny gangvei Nyland til Borgensberget / 19213 Notat RIG02 / Sindre Schanke

Dato:
Revisjon:
Side:

24.04.2020
03
14 av 15

6.6.4 Videre arbeid
Det er nødvendig med geoteknisk prosjektering av oppfylling og ev. behov for lette masser. Det
er nødvendig med supplerende grunnundersøkelser før detaljprosjektering.

7

Konklusjon og videre geoteknisk bistand

Det er sett på fem alternativer for ny gangvei på ca. 250-300 meter mellom Nylandsveien og
Borgensberget.
Alternativ A innebærer å krysse bekkeutløpet med en konvensjonell bru. I og med at dette krever
en viss høyde for å dimensjonere for flomsituasjon, vil dette gi store tilleggsfyllinger som har for
dårlig stabilitet. Alternativet er ikke geoteknisk gjennomførbart slik det foreligger.
Alternativ A* ligger i samme trase som alternativ A, men innebærer å krysse bekkeutløpet med
en «platebru» istedenfor en konvensjonell bru. Dette gir lavere fyllingshøyde, som gir
tilstrekkelig stabilitet. Innledende vurderinger indikerer en bæreevne på 80 kPa. Fundamentene
for «platebruen» må prosjekteres nærmere mtp. bæreevne og setninger.
Alternativ A** tilsvarer alternativ A*, men legger bekken i rør med fylling over. Stabiliteten er
god og setninger er stort sett tilsvarende som for alternativ A*, men det kan blir noen
utfordringer akkurat i kryssingen. Løsningen kan være anleggsteknisk vanskelig, men ansees
som gjennomførbar. Løsningen må prosjekteres, men det kan være behov for gravemaskin med
lang arm, samt midlertidig omlegging av bekk og ev. pumping.
Alternativ B innebærer at vegen legges lenger inn i terrenget i starten av traseen, slik at man
unngår kryssing av bekken. Alternativet vurderes som geoteknisk gjennomførbart.
Alternativ C går lenger inn i bukta mellom profil 40 og 90. Dette krever lavere fyllingshøyde enn
alternativ A og gir tilfredsstillende stabilitet. Løsningen vil gi noe setninger, men disse vurderes
å være akseptable.
Det er nødvendig med geoteknisk prosjektering for alle alternativ. Det er nødvendig med
supplerende grunnundersøkelser før detaljprosjektering.
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