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MOFIX-STØTTEMUR
MoFix-støttemur er tatt frem for å holde hele jernbanespor og veger på plass under
anleggsarbeider og for å sike jernbanespor og veger der det er stor fare for utrasing.
En MoFix-støttemur kan monteres med borerigger mens jernbanen er i drift og vegtrafikken
er i gang uten at det blir setninger i jernbanesporet eller i vegbanen.

Bildet ovenfor er tatt fra veganlegget E18 Frydenhaug – Eik i Kobbervikdalen i Drammen. En
MoFix-støttemur ble valgt for å holde Vestfoldbanen på plass mens man etablerte påhugg for
den nye tunnelen under Vestfoldbanen i syd og i nord. Bildet ovenfor viser MoFix-støttemur
på toppen av byggegropen som nå er sprengt ut i sør. (Kobbervikdalen). MoFix-støttemur
monteres med borerigger og er uavhengige av massetypene som ligger over fjellgrunnen.
Mofix-støttemur etableres med prefabrikkerte MoFix-fundamenter som leveres i forskjellige
lengder og med dimensjonene Ø 35,5 cm eller Ø 55,5 cm. På toppen av alle fundamentene
støpes det en betongdrager som sikrer samvirke mellom fundamentene som er inngyst i
fjellgrunnen. MoFix-fundamentene kan leveres med store gysehull slik at det er enkelt å
ettermontere fjellstag og dybler videre ned i fjellgrunnen ved å bore igjennom gysehullet.
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Prinsippet for MoFix-fundamentering.
MoFix-fundamentene gyses gjennom senterhullet og betongen kommer ut fra hull i bunnen av
fundamentet og fyller ut alle hulrom mellom fundamentet og omliggende masser helt fra bunn
til topp MoFix-fundament. Den mest vanlige bruken av MoFix-fundamentene har hittil vært
til jernbaneverkets strømmaster, men MoFix har også vært benyttet til brufundamentering,
støyskjerming blant annet. En av de viktigste fordelene med MoFix-metoden er at det blir en
svært liten byggegrop ved montasjen av fundamentene og spesielt liten blir den når man
borer. Fundamentene er prefabrikkert og plasseres i byggegropen umiddelbart etter at huller er
dypt nok. Umiddelbart kan man da gyse betongen igjennom fundamentene og byggegropen
blir raskt fylt med betong som skissen under illustrerer. Komplett montert MoFix tar ca 1 time

Kort beskrivelse av byggemetode for etablering av Mofix-støttemur på ny E18 i syd.
MoFix-fundamenter med diameter Ø 35,5 cm ble etablert i syd med skinnegående boremaskin
som borer hull med diameter på ca 45 cm inntil jernbanesporet med 75 cm avstand mellom
MoFix-fundamentene. Det ble boret inntil jernbanespor gjennom lausmasser med stein og
videre et par meter i fjell før fundamentene monteres og gyses fast i omliggende grunn..
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Bilder av ferdige MoFix-støttemur og gravearbeider kan starte.
På bildet under ses Mofix-støttemur ferdig montert i sør (Kobbervikdalen) og jernbanesporet
er flyttet på innsiden av MoFix-støttemur og man kan grave og sprenge bort massen på
utsiden av støttemuren. Det bygges en jernbanekulvert på utsiden av MoFix-støttemur før
sporet flyttes tilbake igjen.

Bildet under viser MoFix-støttemur langs Vestfoldbanen for å etablere tunnel påhugg i nord.
Massen med gammel mur inntil 2-felts E18 fjernes helt inntil MoFix-støttemur og jernbanen.
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Byggegropen (tunnelpåhugg) i sør. (Kobbervikdalen)
Bildet under viser MoFix-støttemur i toppen av fjellet som er sprengt bort. Det er gjennom
dette fjellet E18 kommer ut i dag, men først ble det bygget en kulvert for Vestfoldbanen inntil
MoFix-støttemur.

Til MoFix-støttemur ble det festet et 9m høyt sikkerhetsgjerde slik at arbeidene med kulvert
inntil jernbanesporet kunne utføres uten jernbane-/sikkerhetsvakter.
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Kort beskrivelse av byggemetode for etablering av Mofix-støttemur på ny E18 i nord.
MoFix-fundamentene ved påhugg i nord (Frydenhaug/motorvegbrua) ble montert med
skinnegående borerigg langs jernbanesporet og en belterigg i den ustabile jernbanefyllingen.
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Montering av toppmur.
I toppen av MoFix-fundamentene skrues armeringsforlengere på boltene i fundamentene og
bjelken armeres, forskales og støpes.

Når det ble dypt til fjell og langt fra jernbanesporet uten fare for setninger ved spuntarbeider
og massene var spuntbare, ble en spuntvegg etablert og stagforankring benyttet som en ser på
bildet under. Under ses et 6m langt MoFix-fundament ligge med bunnen nærmest.
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Ferdig MoFix-støttemur i Nord ved Motorvegbrua i Drammen.
Ved Frydenhaug ble det boret ned en dybel gjennom senter hull av MoFix-fundamentet og
videre ned i fjellet. I tilegg ble topp MoFix-støttemur forankret med skråstag i fjell som ble
gyst fast tilsvarende som for spuntveggen som ble montert. På bildet under ses et 6m langt
MoFix-fundament med toppen og utstikkende bolter nærmest.

Bildet under viser ferdig montert MoFix-støttemur som støtter Vestfoldbanen. Arbeidene med
påhugg tunnel i Nord (ved motorvegbrua) kunne starte opp ved at massene inntil MoFixstøttemur og Vestfoldbanen kunne fjernes trygt og tunnelportal kunne etableres.
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Kontrollregning av kapasiteter for MoFix-støttemur.
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