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22. november 2016  

Oslo kommune, Bymiljøetaten 

NOTAT: - «SOM BYGGET» DOKUMENTASJON - Grusdekke ved Turvei D16, Ytre ringvei   
Notatet er utarbeidet av Andreas Nypan, Landskapsfabrikken AS og kvalitetsjekket av entreprenør 
Implenia AS v/ Ole Christian Almås.  

Notatet gir en sammenstilling av metode, materiale og oppbygging av gangveger bygget våren 2016 
ved Turvei D16 ved kryssingen av Ytre ringvei og videre gjennom ravinedalen i retning sør-vest.  

Grusveien er bygget på to forskjellige måter pga topografien: det «flate» partiet i nordre del og det 
bratte partiet i søndre del.  

Søndre del 
Oppbyggingen av grusdekket i søndre del av anlegget der det er brattest bratt terreng, har også blitt 
prøvd ut ved turveianlegget langs Lysakerelven, fra Jar-fyllinga og sørover. 

Det har vært meget gode erfaringer med denne metoden, materialbruken og oppbyggingen i og 
med at turveien har blitt bygget i krevende og bratt terreng og med mindre erosjonsskader enn man 
kunne forvente ut fra topografien. Bratteste parti ved Lysakerelva er så bratt som 1:2 og ved Ytre 
ringvei er det bratteste partiet 1: 3,5. 

Nordre del 
Nordre del av turveien, fra toppen av «Boomerang» bro til påkobling til D16 i Nord, har blitt bygget 
opp i henhold til tegning «F101-Gangveg i skrånende terreng, typiske snitt», mens søndre del har 
blitt bygget opp etter spesialbeskrivelse som gjengitt i dette notatet. 

        
Turvei, nordre del - «flatt terreng»    Turvei, søndre del – bratt terreng 
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Turveien gjennom skogen, nordre del – flatt terreng - er bygget etter tegning F101.  
 

 
Typisk oppbygning av grusvei for «flatt» terreng– utsnitt fra tegning F101 
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Spesiell beskrivelse av grusdekket, Turvei Søndre del: 

Sammenfattet beskrivelse til entreprenør hvor underliggende prosesskode ble oversendt til 
orientering: 

«Det legges et drenerende bærelag med maskinkult 20 – 120, mettet med 0-60 i et lag på ca30- 45 
cm. Videre legges et 50 mm dekke subus 0-8 mørk grå fra Franzefoss/ Steinskogen el lignende på 
toppen. 

- Det benyttes velgradert subbus 0-8mm, subbusen skal ha en mørk farge.  
- Det legges min 50mm grusdekke. Materialet skal være fuktig ved utlegging for å hindre 

separasjon.» 
 
Ved Ytre ringvei har det blitt brukt masser fra Feiring bruk på Lørenskog.  
 
 

  

Gangveg søndre del har blitt bygget etter spesiell beskrivelse. Det har også blitt etablert vannrenner 
av stein fra stedet som sikrer god avrenning og samtidig passer vakkert inn i landskapet ved Ytre 
ringvei.   
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Fra prosesskode som entreprenør har bygget ut i fra ved Lysakerelva: 
 Oppgrusing (legging av grusdekke) 

a) Omfatter uttak (eventuelt levering), opplasting, transport, utlegging og komprimering av 
grusdekke.  

b) Grusdekket skal ha en slik korngradering at materialet blir stabilt og tett. Korngradering for 
knust berg og knust grus bør være som gitt i Håndbok 018 Veibygging, figur 611.1. Maksimal 
steinstørrelse i henhold til disse krav bør ikke overstige 22mm.  
For å oppnå god slitestyrke bør grovfraksjonen i grusdekket bestå av en hard og seig bergart 
slik at nedknusingen blir minst mulig. Materialet skal ha en Los Angeles verdi mindre enn 
eller lik 35 og flisighetsindeks mindre enn eller lik 30. Dersom det samlede innhold av kalk og 
glimmer er større enn 12% bør materialets egnethet vurderes spesielt.  
Andel knuste materialer ved bruk av knust grus bør være minst 30-50% av materialet >8mm 
for å gi god stabilitet. Materialet bør ha en LS-verdi (Lineær krymp) på 2-5% ved 
nedbørsmengde <=1000mm/år og en maks. 3% ved nedbørsmengde >1000mm/år. 
Materialet skal ikke inneholde mer enn 1% humus av materiale mindre enn 0,5mm, bestemt 
ut fra glødetapemetoden.  

c) Grusdekket skal legges ut slik at det blir homogent og får en jevn overflate etter 
komprimeringen. Materialet bør være fuktig ved utlegging for å hindre separasjon. Etter at 
grusen er kommet på vegen bør grusdekket vannes før klorkalsium tilføres dekke. Når 
materialet blandes på vegen, må underlaget være fast og uten stein som rives opp av 
blandeutstyret. For å få en jevn tett overflate og god bæreevne, bør komprimeringen av det 
planerte grusdekke utføres med vals. Kravet til komprimering bør være 95% modifisert 
Proctor. Ved bruk av Håndbok 018 Veibygging, figur 612.1 som angir antall overfarter 
avhengig av utstyret som brukes, kan kravet til komprimering anses som oppfylt.  

d) Største tillatte ujevnhet målt på 3m rettholdt er 10mm. Toleranser for korngradering og 
øvrige materialegenskaper skal være som angitt i Håndbok 018 Veibygging, figur 610.2. 
Toleranser for komprimering ar gitt i figur 610.2 og figur 610.1, se også figur 612.1 

** Spesiell beskrivelse ** 
a) Prosessen omfatter grusdekke på stier og inne i kulverten 
b) Det benyttes velgradert subuss 0-8mm. Subussen skal ha en mørk farge.  
c) Det legges min 50mm grusdekke. Materialet skal være fuktig ved utlegging for å hindre 

separasjon.  
x) Mengden måles som prosjektert areal.  

 
 
Erfaringer så langt er gode og det ser ut til at grusveiene ikke eroderer hverken i kraftig regn eller 
ved langvarige regnperioder.  
 
NOTAT SLUTT 


