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Prosjektets beliggenhet 

• ”Midt i byen”, i nærheten av Oslo S og den nye 

bydelen i Bjørvika 

• Tilstøtende: 

- Schw.gt. 

- Trikk 

- Sporområder NSB 

- Nabobygg 



Hva bygges? 

• Nytt hovedkontor for Gjensidige Forsikring i Schwgt. 21, samt 

kontor for NSB i Schwgt. 23 

• 2 bygg med 8 etasjer over bakken og 3 kjelleretasjer, med ca. 2 

x 15000 m2 areal (BTA) 

• Byggestart april 2011, kjeller ferdig august 2012, skal stå ferdig i 

slutten 2013 



Hva bygges? 

• Byggherre: Rom Eiendom 

• Arkitekt: Lund + Slaato, Oslo 

• Totalentreprenør og NGI’s oppdragsgiver: Skanska AS 

• Mål byggegrop ca 45 x 90 m 

• Prosjektert traubunn ca. kote -7,35 m 

 dybde byggegrop ca. 9,5 til 11 m 

 

 



Grunnforhold 

• 2-3 m fyllmasser, deretter bløt/middels fast NC leire 

ned til berg bestående hovedsakelig av alunskifer 

(typiske forhold for området ved Oslo S) 

• Terreng mellom ca kote +2 til +3,5 med stigning 

sørøst mot sporområdene 

• Fjellkoter på tomt mellom ca. -15 og -45 m, stor 

variasjon og skrått fjellforløp 

 





Fjellkotekart 



Prosjektering og valg av byggegropsikring 

• PLAXIS 2D og NGI ADP modell benyttet for modellering av 

utgraving, avstivning og fjerning av stag 

• Spuntvegg – kombinasjon sveve- og styltespunt i dypeste 

områder og spunt til berg i grunne områder. Spunt som 

permanent fundamentering for byggets vegger 

• Avstivning med tre nivå lissestag forankret i berg (Doble IPE 

profiler 450-600 som puter, opp til 20 lisser i stag) 

• KS-stabilisering (kjørestabilisering og KS-ribber ved svevespunt. 

Midlere styrke for KS stabilisert og naturlig leire i de stabiliserte 

områdene 

• Prosjektert med seksjonsvis utgraving og geometrieffekt i leire 

under traubunn 

 



Bruddfigur c-φ reduksjon 



Byggegropsikring - spuntoppriss 



Byggegropsikring: KS-stabilisering 



Fundamentering 

• Byggets vegger fundamentert på styltespunt og peler 

(HP og stålkjerne). Stålkjernepeler for bygget for 

øvrig. 

• Styltespunt rammet inn i berg og verifisert med PDA 

målinger. 



Oppfølging 

• Utfordrende og krevende til tider 

• Mange hindringer i bakken: 

- Eksisterende vann- og fjernvarmerør, spunt, stag og 

peler fra nabobygg, peler for Nordenga bru  

  vrakstag og endret plassering 

• Totalt boret ca 7400 m stag i løsmasser, og 890 m 

forankring i berg 

• Arkeologi påvirker fremdrift 

 

 

 



Oversikt målinger 



Erfaringer 

• Utfordrende, spennende og lærerikt 

• Bevissthet angående robusthet i valg av løsninger og 

dimensjoner 

• Ting blir ikke som prosjektert/tegnet – endring i 

beregningsforutsetninger 

• Inntrykk av kompleksitet og dimensjoner på 

byggeplass 





Takk for oppmerksomheten! 


