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Sammendrag: 
Roger Helgerud planlegger å etablere et deponi i et dalsøkk og ned mot et jorde vest for gården 
Helgerud ved Fosser i Aurskog-Høland kommune. GrunnTeknikk AS er engasjert for å utføre 
grunnundersøkelser på området i forbindelse med planlagt deponi. 

Stig Svendsen i Ingeniørfirmaet Svendsen og Co AS har vært vår kontaktperson 

Grunnundersøkelsene viser at grunnen i deponiområdet består av sandige masser i toppen over 
leirig silt og underliggende morene der løsmassemektigheten er stor. Sonderingene viser antatt fast 
grunn/berg på 0,2-16,6 m dybde i borpunktene. 

Overslagsberegninger av stabilitet viser at maks. fyllingshøyde ved fronten av deponiet er 4 m. 
Videre bør fyllingsfronten etableres med skråninger med helning på 1:2 eller slakere. Mot veien i 
nordøst vil det generelt være gunstig med slake skråninger, eksempelvis 1:8-1:10. Detaljert 
fyllingsutforming må vurderes nærmere når mer konkrete planer foreligger. 

Foreliggende rapport sammenstiller resultatene fra grunnundersøkelsene og gir en generell 
beskrivelse av grunnforholdene, samt overordnede stabilitetsforhold.   
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TEGNINGER 

Tegn nr.  Tittel        Målestokk 

0   Oversiktskart       1:30 000 
1   Borplan       1:1000 
10 - 11 Naverboringer 
20 - 28 Totalsonderinger      1:200 

 

 

 

VEDLEGG 

1   Standardbilag, felt- og laboratorieundersøkelser  5 sider 
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1 Innledning  
Roger Helgerud planlegger å etablere et deponi i et dalsøkk og ned mot et jorde vest for gården 
Helgerud ved Fosser i Aurskog-Høland kommune. GrunnTeknikk AS er engasjert for å utføre 
grunnundersøkelser på området i forbindelse med planlagt deponi. 

Stig Svendsen i Ingeniørfirmaet Svendsen og Co AS har vært vår kontaktperson. 

Foreliggende rapport sammenstiller resultatene fra grunnundersøkelsene, gir en generell beskrivelse av 
grunnforholdene og inneholder generelle geotekniske råd og anbefalinger vedrørende deponiet.  

2 Utførte grunnundersøkelser 
Grunnundersøkelsene er utført av GeoStrøm AS med hydraulisk borerigg i april 2016. Borprogrammet 
er utarbeidet av GrunnTeknikk AS med bakgrunn i kart og forventede grunnforhold. Følgende 
borprogram er gjennomført: 

- 9 stk. totalsonderinger 
- 2 stk. naverboringer med opptak av omrørte poseprøver. 

Poseprøvene er analysert etter standard rutine i geoteknisk laboratorium. Borpunktene er målt inn 
med GPS av GeoStrøm AS. 

En nærmere beskrivelse av undersøkelsesmetoder og opptegningsmåter framgår av geotekniske bilag i 
vedlegg 1, GT-1 t.o.m. GT-5. 

3 Terreng og grunnforhold 
Borplan med plassering av utførte boringer er vist på tegning nr. 112118 -1. Ved hver boring er det 
angitt terrengkote, stedvis antatt bergkote og borede dybder i løsmasser. Resultatene fra 
naverboringene er vist på tegning nr. -10 og -11, og totalsonderingene er vist på tegning nr. -20 til   
-28. 

3.1 Terreng 

Det undersøkte området ligger vest for gården Helgerud ved Fosser i Aurskog-Høland kommune. På 
østsiden av gården går Nyveien (Fv229) og mot nord ligger Fosserveien.. 

Terrenget over det undersøkte området heller generelt fra sørvest ned mot nordøst. Nordvest og 
sørøst for planlagt deponi, går det høydedrag/fjellåser i sørvest-nordøstlig retning. 

Innmålte høyder i borpunktene varierer fra kote +165,4 i sørvest ned til kote +148,5 i den nordre 
delen av tomta. Gjennomsnittlig helning over området er ca. 1:28. 

Det undersøkte området består i dag hovedsakelig av grusete kjøreveier, skog samt et jorde på 
nordre del mot fylkesveien. 

Oversiktsbilde fra www.1881.no sin kartløsning er vist på neste side.  
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Bilde 1 Oversiktsbilde fra www.1881.no, aktuell tomt er avmerket med rødt. 

3.2 Grunnforhold 

Løsmassekart fra NGU sine nettsider viser antatte grunnforhold. Antatte løsmasser på deponiområdet 
er «Forvitringsmateriale» i sør (lilla farge), «Tynn hav-/strandavsetning» (lys grå) på den midtre delen 
av området og «Tykk havavsetning» (lyse blå) mot nord. På begge sider er det beskrevet «Bart fjell, 
stedvis tynt dekke» (rosa).  

 
Figur 1 Løsmassekart fra NGU sine nettsider, aktuelt område er avmerket med rødt. 
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Totalsonderingene viser generelt relativt høy bormotstand i antatt sand/silt under et tynt organisk 
topplag ned til ca. 1-2 m dybde. Videre i dybden er det registrert leirig silt, stedvis er det innskutte 
lag med sand og/eller silt, ned til 5-10 m dybde over antatt morene ned til antatt fast grunn/berg.  

Dybder til antatt berg varierer mellom 0,2-16,6 m dybde i borpunktene. Løsmassetykkelsen er størst 
langs nordre avgrensning av deponiområdet. Langs søndre avgrensning er dybdene mindre og det er 
kun antatt fastere masser av sand. I tillegg ser det ut til at det går en terskel omtrent midt på 
området hvor bergoverflaten ligger grunt. 

Naverboring N2 er tatt ved fylkesveien i nordøst og viser et organisk topplag over sand ned til ca. 1 
m dybde. Videre er det registrert leirig silt ned til ca. 4 m dybde over siltig sand ned til 
naverboringen er avsluttet i 6 m dybde, sannsynlig rett over berg. Vanninnholdet i de siltige massene 
varierer mellom 21 og 32 %. Konusforsøk viser omrørt skjærfasthet su = 1-2 kPa i siltmassene.  

Naverboring N8 er tatt midt på området og viser sand ned til ca. 1 m dybde. Videre er det registrert 
leirig silt ned til naverboringene er avsluttet i 6 m dybde. Vanninnholdet er målt til w = 22-27% og 
omrørt skjærfasthet su = 1 kPa i siltmassene. 

Lave verdier på omrørt skjærstyrke tilsier at siltmassene kan være sensitive, men boringene tyder ikke 
på kvikke masser.  

Grunnvannet er peilet i naverhullhullene til å stå henholdsvis ca. 1,1 og 0,4m under terreng. Målinger 
utført ved peiling av vannstand i prøvehull er generelt noe usikre, og verdiene må derfor kun ansees 
som orienterende. Grunnvannstanden vil generelt variere med nedbørsmengde og årstid. 

Massene i området var oppbløtt under feltarbeidene og boreriggen seg fast flere ganger i 
vannmettede toppmasser med lav bæreevne. 

4 Geotekniske vurderinger 

4.1 Mottatte planer 

Vi har ikke mottatt noen planer som viser hvor mye som skal fylles opp på området. Vi har i epost 
den 29. februar 2016 mottatt et plankart som viser plassering av ønsket deponiområde, samt antatte 
dybder til berg. Vi har forstått at massebeskrivelsen og dybder til berg er basert på prøvegraving med 
gravemaskin. Plantegningen er vist på figur 2 på neste side. 

I kontakt med oppdragsgiver har vi forstått at det er planlagt oppfylt med blandede fyllmasser av 
varierende kvalitet og evt. lett forurensede masser. 
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Figur 2 Plankart. 

4.2 Områdestabilitet 

Det er ikke angitt kvikkleiresoner, risikosoner eller tidligere skredhendelser i området på 
«Skrednett.no». 

Det planlagte oppfyllingsområdet er lukket inne mot nordvest og sørøst av åsryggene. Mot sørvest 
stiger terrenget. I den nordøstlige enden er terrenget tilnærmet flatt med en terrenghelning på ca. 
1:80 ut fra kommunalt kart. 

Dersom det skulle være en mulighet for at evt. et lokalt initialskred skal kunne true deponiområdet, 
mener vi det måtte være ved bekken/grøfta som går på motsatt side av Nyveien. Vi er ikke kjent med 
dybden til bekken/grøfta, men ut fra flyfoto er bekken sannsynligvis ikke dypere enn ca. 2 m. Det er 
ikke påvist kvikkleire på deponiområdet, men vi kan ikke utelukke at det kan være sensitive masser 
med sprøbruddoppførsel lenger mot nordøst.  

Erfaringer fra tidligere ras/skred har vist at helningene på bunnen av skredet varierer i str.orden 1:15 
til 1:20, dvs L/H~15-20. For en konservativ antagelse har vi derfor sett på en utstrekning av et evt. 
skred med bunnhelning 1:20 (L/H =20). Figur som viser erfaringsmessig skredutbredelse er vist på 
neste side. 
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Figur 3 Prinsipp for utbredelse av skred 

En høydeforskjell på 2 m med et skred som har helning 1:20 vil kunne nå maksimalt ca. 30 m regnet 
horisontalt. Deponiområdet ligger ca. 55 m fra bekken/grøfta. Vi mener det derfor er usannsynlig at et 
evt, inititalskred i nærområdet vil kunne nå det aktuelle deponiet. 

Utførelsen av deponiet må utføres slik at lokale brudd unngås, se pkt 4.3 under. Pga topografi og 
grunnforhold vil et evt. brudd i deponiet ikke true områdene omkring eller veier/bebyggelse. 

Ut fra en helhetsvurdering av topografi og registrerte grunnforhold mener vi derfor 
områdestabilitetssituasjonen er tilfredsstillende for det planlagte deponiområdet.  

4.3 Lokalstabilitet 

Lokalstabilitet må ivaretas ved oppfyllingen, dvs at utforming av skråninger og fyllingshøyder internt på 
deponiet må gjøres slik at grunnbrudd unngås. Overslagsberegninger gir maks fyllingshøyde ved foten 
av deponiet mot nordøst på ca. 4 m. Videre bør fyllingsfotenn etableres med skråninger med helning 
på 1:2 eller slakere. Generelt vil det være gunstig om avslutningen av deponiet mot veien i nordøst 
ble utført med slake skråninger, f.eks 1:8-1:10 eller liknende. 

Innenfor området bør det fylles opp lagvis med utlegging fra bunn og slake fyllingsskråninger. 
Fyllingshøyder og skråningsutslag vil avhenge av hvilke typer fyllmasser som benyttes, samt dybder til 
fjell. Da eksisterende grunn generelt er fastere mot sydøstre åsrygg bør man kunne benytte noe 
høyere fylling her enn mot nord.   

Geoteknisk sakkyndig må vurdere lokalstabiliteten av fyllingsfoten mot fylkesveien i nordøst nærmere 
når mer detaljerte planer for massedeponiet foreligger.  

5 Sluttkommentar 
Geoteknisk sakkyndig må kontaktes dersom det påvises forhold som avviker fra det som er beskrevet.  

Forhold vedr. håndtering av forurensede masser er ikke vurdert av oss og må vurderes særskilt av 
miljøgeologisk sakkyndig. 
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