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Sammendrag

Det er undersøkt for følgende potensielle deponiområder:
2: Deponi(øst for Skotsmyra.
3: Rigg og mulig deponi ved tunnel 1 påhugg b.
4: Deponi tunnelmasse(åker grustak ved Myrmolia)
5: Deponi tunnelmasse(grustak ved Storstrokmoen)
6: Deponi løsmasser(Hoveddeponi)
7:Deponi og riggområde(Kjønnås)
8: Riggområde Åkvika.
9: Deponi Åkvika
10:Deponi Båthola
11:Deponi Herringen.
Noen av områdene anbefales ikke til deponi. Andre kan anbefales til begrenset oppfylling basert på stabilitetsberegninger.
Noen områder kan benyttes til deponi direkte såfremt det foretas masseutskiftning til berg i fyllingsfot.
Område nr.6 kan anbefales til deponi i det undersøkte området såfremt masseutskiftning til berg i fyllingsfoten utføres.
Det må utføres tilleggsvurderinger hvis et større område tenkes benyttet.
I område 7 kan masser deponeres med fot til berg i dalen på oppsiden av prosjektert veg.
I område 8 kan det etableres deponi( riggområde) på oppsiden av prosjektert veg såfremt dette skjer i området hvor det
er påvist grunne dybder til berg.
I ormrådet 11 kan det i område 1 bygges deponi såfremt masseutskiftning til berg i fyllingsfot foretas.

Emneord:

Leire, berg og grus.
Distribusjonsliste

Børge Johnsen
Bård Nyland
Leif Jenssen
Frank Berntsen

Antall

Distribusjonsliste

Arild Sleipnes
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Deponiområder Kulstaddalen nord - Åkvika
2.Deponi (øst for Skotsmyra)
Området ligger ca.400 meter øst for veglinjen og er uten kartdekning og boringene er vedlagt..

Hull
nr.
200
201
202

Profil

Avsett

TerrengHøyde
82.355
83.518
86.456

Bordybder
Koordinater
Løsmasser
Berg(m)/
X
y
(m)
stoppkode
39.77
90
7306980.395 419544.844
34.43
1.32/94 7307026.390 419530.150
30.74
30.74/2.97 7307105.126 419525.234

Koder:
Kode 91
Kode 90
Kode 93
Kode 94

: Fast grunn
: Avsluttet uten stopp
: Stopp mot berg, stein eller blokk
: Stopp mot berg(boret i berg eller antatt berg ved 0.00)

Hull nr.200 viser at løsmassene ned til dybde 5 meter under terreng har meget liten
lagringsfasthet. Derfra og ned til 11 meter under terreng øker fastheten til meget stor som
vedvarer ned til dybde 33 meter hvorfra fastheten reduseres stor ned til avsluttet bordybde.
I hull nr.201 øker fastheten fra meget liten i terrengnivå til meget stor i dybde 4 meter.
Mellom dybdene 4-6 meter er fastheten meget stor.
Videre ned til dybde 13 meter er fastheten stor. Fra dette nivået og ned til avsluttet bordybde
er fastheten meget stor.
Fastheten ned til dybde 5 meter er liten i hull nr.202.
Videre ned er fastheten i hovedsak meget stor.
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Bilde 1: Deponi Skotsmyra øst

Stabilitetsforhold:
På bakgrunn i løsmassenes lagringsfasthet og terrenget vurderes stabilitetsforholdene ikke
gode nok for å kunne anbefale dette området som massedeponi.
Det kan, imidlertid, fylles opp i begrenset omfang. Størrelsen på en slik begrenset
oppfylling avgjøres gjennom stabilitetsberegninger. Det må derfor foretas supplerende
undersøkelser for blant annet å bestemme jordartsprametere.

3: Rigg og mulig deponi/tunnel 1 påhugg b ved dagbrudd)
Det er ikke utført boringer for dette området. Henviser til rapport nr.2010004615-044 for
veglinjen.
I rapporten foreslås masseutskiftning til berg i fyllingsfot.
Mellom E6 og planlagt veg kan det foretas oppfylling i begrenset omfang og i utgangspunktet
til høyde med eksisterende E6.
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4.Deponi tunnelmasse(åker + grustak ved Myrmolia)
Det er utført 4 totalsonderinger på åkeren.
Boringene er vist på oversiktstegning V106 og profiltegningene V120 og V121.

Hull
nr.
400
401
402
403

Profil

Avsett

TerrengHøyde
46.655
45.972
46.926
46.411

Bordybder
Løsmasser
Berg(m)/
(m)
stoppkode
37.47
91
19.36
2.15/94
29.17
2.96/94
36.12
1.31/94

Koordinater
X
y
7308383.429
7308380.471
7308373.914
7308416.252

419865.966
419788.522
419831.486
419858.065

Koder:
Kode 91
Kode 90
Kode 93
Kode 94

: Fast grunn
: Avsluttet uten stopp
: Stopp mot berg, stein eller blokk
: Stopp mot berg(boret i berg eller antatt berg ved 0.00)

I hull nr.400 varierer lagringsfastheten mellom stor og meget liten ned til dybde 7 meter under
terreng.
Videre fra dette nivået øker fastheten til meget stor i dybde 20 meter
Videre ned i avsluttet bordybde i faste masser er fastheten meget stor.
Ned til dybde 5 meter er lagringsfastheten liten i hull nr.401. Videre ned til ca. dybde 10
meter er fastheten meget liten. Fra dette nivået og ned til dybde 15 meter øker fastheten til
meget stor.
Videre ned til påtruffet berg er fastheten meget stor.
I hull nr.402 varierer lagringsfastheten mellom stor og meget liten ned til dybde 7 meter
under terreng.
Videre fra dette nivået øker fastheten til meget stor i dybde 20 meter. Derfra og ned til
påtruffet berg er fastheten meget stor.
Ned til dybde 5 meter under terreng er fastheten middels og mellom 5-7 meter er fastheten
meget stor i hull nr.403.
Like under dette nivået er fastheten meget liten men øker derfra til meget stor i dybde 18
meter.
Videre ned til påtruffet berg er fastheten meget stor.
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Stabilitetsforhold:
Påtenkt deponiområde grenser i vest mot E6.
Nord i området er det en bekkedal som ligger ca.10 meter lavere enn terrenget hvor deponiet
er planlagt plassert(se bilde 1).
På bakgrunn i løsmassenes lagringsfasthet og terrenget vurderes stabilitetsforholdene ikke
gode nok for å kunne anbefale dette området som massedeponi.
Det kan, imidlertid, fylles opp i begrenset omfang. Størrelsen på en slik begrenset
oppfylling avgjøres gjennom stabilitetsberegninger. Det må derfor foretas supplerende
undersøkelser for blant annet å bestemme jordartsprametere.

Bilde 2: Åkeren til venstre for E6.
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I grustaket er det utført 4 totalsonderinger.
Her er det ikke tegnet profiler fordi punktene ligger utenfor kartet.

Hull
nr.
404
405
406
407

Profil

Avsett

TerrengHøyde
43.260
42.791
40.400
40.822

Bordybder
Løsmasser
Berg(m)/
(m)
stoppkode
22.84
91
21.13
91
19.65
91
37.47
90

Koordinater
X
y
7308560.635
7308580.142
7308579.592
7308540.382

419680.979
419729.955
419799.267
419815.148

Koder:
Kode 91
Kode 90
Kode 93
Kode 94

: Fast grunn
: Avsluttet uten stopp
: Stopp mot berg, stein eller blokk
: Stopp mot berg(boret i berg eller antatt berg ved 0.00)

Boringene 405 og 406 er utført på flaten i nærheten av toppen på skråningen ned mot elven.
I hull nr.404 er fastheten stor ned til 3 meter under terreng. Videre ned til avsluttet bordybde
er fastheten meget stor.
Ned til dybde 1.5 meter i hull nr.405 er fastheten middels. Derfra og ned til dybde 4 meter er
fastheten til dels meget liten. Fra dette nivået og ned til dybde 5 meter øker fastheten til
middels og videre derfra er fasthetem meget stor.
I hull nr.406 er fastheten i hovedsak meget liten ned til dybde 7 meter under terreng. Videre
ned er fastheten meget stor.
Mellom dybdene 0-1.5 meter er fastheten liten i hull nr.407.
Mellom dybdene1.5 – 3.5 meter er fastheten meget stor. Mellom dybdene 3.5-5.5 meter er
fastheten meget liten. Videre mellom dybdene 5.-7.0 meter er fastheten meget stor. I
underkant dette siste laget er fastheten meget liten men øker derfra til middels i dybde 16
meter. Det er antydet at løsmassene består av silt mellom dybdene 7-16 meter..
Videre ned til avsluttet boring i faste masser er fastheten meget stor.

Stabilitetsforhold:
Med bakgrunn i boringene på flaten fra toppen av skråningen mot elven anbefales ikke
massedeponering i dette området. Se bilde 3 av skråningen mot elven.
Lenger inn på området er lagringsfastheten varierende og løsmassene i lag med liten fasthet er
bestemt under boringen å bestå av silt.
På bakgrunn i løsmassenes lagringsfasthet og den eroderte skråningen mot elven vurderes
stabilitetsforholdene ikke gode nok for å kunne anbefale dette området som massedeponi.
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Det kan, imidlertid, fylles opp i begrenset omfang. Størrelsen på en slik begrenset
oppfylling må ligge innenfor tidligere terreng før åpning av grustaket men må kontrolleres
gjennom stabilitetsberegninger. Det må derfor foretas supplerende undersøkelser for blant
annet å bestemme jordartsprametere.

Bilde 3: Grustaket.
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Bilde 4: Grustaket`s skråning mot elven

5.Deponi tunnelmasse(grustak ved Storstrokmoen)
Profiler på tegningene 122, 123 og 124 og oversikt stegning V107.

Hull
nr.
500
501
502

Profil

Avsett

TerrengHøyde
38.680
41.970
42.570

Bordybder
Koordinater
Løsmasser
Berg(m)/
X
y
(m)
stoppkode
37.57
90
7309027.489 421286.236
17.06
90
7309096.938 421360.358
37.26
90
7309101.841 421428.743

Koder:
Kode 91
Kode 90
Kode 93
Kode 94

: Fast grunn
: Avsluttet uten stopp
: Stopp mot berg, stein eller blokk
: Stopp mot berg(boret i berg eller antatt berg ved 0.00)

Lagringsfastheten i hull nr.500 er meget stor i hele borprofilet. Løsmassene er vurdert til å
bestå av sand og grus.
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Lagringsfastheten i hull nr.501 er meget stor i hele borprofilet. Løsmassene er vurdert til å
bestå av sand og grus.
Lagringsfastheten i hull nr.502 er meget stor i hele borprofilet bortsett fra mellom dybdene 46 meter. Løsmassene er vurdert til å bestå av sand og grus.

Bilde 5: Avviklet grustak Storstrokmoen.

Stabilitetsforhold.
På bakgrunn i løsmassenes lagringsfasthet er stabilitetsforholdene gode nok for å kunne
anbefale dette området som massedeponi.
Det må, imidlertid, fylles opp i begrenset omfang. Størrelsen på en slik begrenset
oppfylling må kontrolleres gjennom stabilitetsberegninger. Det må derfor foretas
supplerende undersøkelser for blant annet å bestemme jordartsprametere samt kartlegging
av elveprofilet.
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6.Deponi løsmasser(Hoveddeponi).
Boringene ligger utenfor kart slik at det ikke er mulig å få tegnet profiler.
Oversiktstegning V07.

Hull
nr.
600
601
602
603
604

Profil

Avsett

TerrengHøyde

4224.591 -31.674 57.950
4317.078 -37.216 70.418
4204.247 -13.386 58.000
Ikke målt inn og ikke boret
4239.027 -48.745 60.744

Bordybder
Koordinater
Løsmasser
Berg(m)/
X
y
(m)
stoppkode
14.39
3.02/94 7309449.608 420815.204
8.03
2.98/94 7309547.494 420833.301
25.72
90
7309426.378 420830.968
7.89

3.12

7309467.730 420800.704

Koder:
Kode 91
Kode 90
Kode 93
Kode 94

: Fast grunn
: Avsluttet uten stopp
: Stopp mot berg, stein eller blokk
: Stopp mot berg(boret i berg eller antatt berg ved 0.00)

I hull nr.600 er fastheten på løsmassene meget liten ned til dybde 1.5 meter under terreng.
Videre ned til ca.dybde 7 meter er fastheten stor. Fra dette nivået og ned til påtruffet berg er
fastheten til dels meget stor.
I hull nr.601 er fastheten på løsmassene meget liten ned til dybde 1.5 meter under terreng.
Videre ned til påtruffet berg er fastheten liten/middels bortsett fra mellom dybdene 4-6 meter
hvor fastheten er middels/stor og også meget stor.
Fastheten øker fra liten i terrengnivå til meget stor i dybde 4 meter i hull nr.602 . Videre ned
til dybde 7 meter er fastheten meget stor.
Fra dette nivået og ned til dybde 17 meter er fastheten middels/stor.
Mellom dybde 17 meter og avsluttet bordybde er fastheten meget stor.
I hull nr.604 er fastheten meget liten/liten ned til dybde 2 meter. Derfra og ned til dybde 3
meter øker fastheten til stor/meget stor og forblir uforandret ned til dybde 6.5 meter. Videre
ned til påtruffet berg minker fastheten til middels.
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Bilde 6: I nærheten av hull nr. 601

Stabilitetsforhold.

Ut fra foreliggende data kan følgende anbefales:
I området med boringene 820, 601 og 604 er det påtruffet berg i henholdsvis dybde 3.5,
8.03 og 7.89 meter.
I dette området foreslås masseutskiftning til berg med nedre begrensning i hull nr.604.
Masseutskiftningen må foretas seksjonsvis med tanke på stabiliteten av sideterreng.
De bortgravde massene kan plasseres nedenfor i området med punktene 600 og 602.
Bare de bortgravde massene plasseres her og til en maks. høyde lik 5 meter.
Det er ikke tatt prøver av løsmassene.
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7. Deponi og riggområde(Kjønnås)
Profiltegninger V125 og V126 og oversiktstegning V108..

Bilde 7: Deponi- og riggområde Kjønnås.

Hull
nr.
700
701
702
703

Profil

Avsett

TerrengHøyde
51.465
51.413
51.848
55.444

Bordybder
Løsmasser
Berg(m)/
(m)
stoppkode
28.91
3.09/94
20.40
3.04/94
22.20
90
11.19
2.38/94

Koordinater
X
y
7310184.308
7310200.558
7310211.939
7310224.815

Koder:
Kode 91
Kode 90
Kode 93
Kode 94

: Fast grunn
: Avsluttet uten stopp
: Stopp mot berg, stein eller blokk
: Stopp mot berg(boret i berg eller antatt berg ved 0.00)

422151.881
422179.750
422208.353
422170.615
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I hull nr.701 er fastheten liten ned til 3 meter under terreng. Derfra minker den til meget
liten/liten i dybde 10 meter. Mellom dybdene 10-14 meter er fastheten middels. Derfra og ned
til avsluttet boring mot påtruffet berg er fastheten meget stor.
Lagringsfastheten i hull nr.702 ned til 10 meter under terreng er meget liten/liten. Videre ned
til avsluttet bordybde i faste masser er fastheten meget stor.
I hull nr.703 er lagringsfastheten til dels liten i hele borprofilet.
Det er ikke tatt prøver av løsmassene som antas å bestå av silt/leire.

Stabilitetsforhold.
Løsmassene har liten lagringsfasthet i hele området.
På bakgrunn i løsmassenes lagringsfasthet er ikke stabilitetsforholdene gode nok for å
kunne anbefale dette området som massedeponi.
Det kan, imidlertid, fylles opp i begrenset omfang. Størrelsen på en slik begrenset
oppfylling avgjøres gjennom stabilitetsberegninger. Det må derfor foretas supplerende
undersøkelser for blant annet å bestemme jordartsprametere.
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Bilde 8: Deponiområde Kjønnås

Dette området ligger i dalen på oppsiden av prosjektert veg før tunnelpåhugg.

Hull
nr.
1K
2K

Profil
5877.871
5891.454

Avsett
-36.465
-68.567

TerrengHøyde
57.058
63.433

Bordybder
Koordinater
Løsmasser
Berg(m)/
X
y
(m)
stoppkode
1.19
2.36/94 7310355.309 422150.244
0.00
Berg
7310388.541 422139.724

Koder:
Kode 91
Kode 90
Kode 93
Kode 94

: Fast grunn
: Avsluttet uten stopp
: Stopp mot berg, stein eller blokk
: Stopp mot berg(boret i berg eller antatt berg ved 0.00)

Boringen viser at løsmassene over berg består av stein.
Det er observert berg i dagen omtrent 20 meter lengre oppe i dalen.
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Stabilitet:
Med bakgrunn i vår boring og observasjoner er det mulig å deponere masser på berg i
dette dalføret.

9. Riggområde (Åkvika).
Profiltegninger V128, V129 og V130 og oversiktstegning V15.

Hull
nr.
900
901
902
903

Profil
7477.494
7523.656
7568.273
7558.625

Avsett
46.523
68.837
28.264
74.898

TerrengHøyde
61.792
62.990
64.200
62.355

Bordybder
Løsmasser
Berg(m)/
(m)
stoppkode
19.98
3.03/94
20.53
2.98/94
2.72
2.96/94
15.59
3.23/94

Koordinater
X
y
7310586.607
7310560.635
7310597.468
7310551.767

423693.737
423737.945
423785.695
423772.309

Koder:
Kode 91
Kode 90
Kode 93
Kode 94

: Fast grunn
: Avsluttet uten stopp
: Stopp mot berg, stein eller blokk
: Stopp mot berg(boret i berg eller antatt berg ved 0.00)

Ned til dybde 7 meter i hull nr.900 er lagringsfastheten meget liten. Fra dette nivået øker
fastheten til liten i nivå avsluttet bordybde mot berg .
Vingeborserien viser skjærstyrker mellom 12.5 kPa – 23 kPa. Omrørt skjærstyrke indikerer
ikke kvikkleire.
Lagringsfastheten på løsmassene ned til dybde 11 meter i hull nr.901 er meget liten/liten.
Videre ned til påtruffet berg er fastheten i hovedsak liten.
Boringen i hull nr.902 har meget liten fasthet over påtruffet berg.
I hull nr.903 har løsmassene megt liten/liten lagringsfasthet i hele borprofilet.
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Bilde 9: Området for riggområde mot tjernet

Stabilitetforhold.
Området anbefales ikke til deponi.
Stabiliteten av en oppfylling for rigg i fallende terreng med glidesnitt som inkluderer tjernet
betraktes ikke å være tilfredsstillende.
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8. Deponi Åkvik
Oversiktstegning V15 og profiltegninger V131, V132, V133, V134 ,V135 og V136..

Hull
nr.
800
801
802
803
8200
8201
8202
8203
8204
8205

Profil
7591.787
7513.998
7524.646
7470.576
7631.230
7586.366
7545.608
7516.610
7475.507
7443.260

Avsett
-5.013
21.044
-31.088
-1.029
4.646
-40.126
-53.148
-74.585
-78.129
-99.296

TerrengHøyde
68.337
64.488
68.122
64.062
74.221
72.508
73.147
73.429
68.428
68.742

Bordybder
Løsmasser
Berg(m)/
(m)
stoppkode
3.68
3.91/94
10.92
90
2.50
3.09/94
12.93
0.00/94
2.94
2.68/94
7.33
2.34/94
1.03
2.53/94
0.83
2.76/94
2.44
1.30/94
Berg i dagen

Koordinater
X
y
7310628.736
7310609.052
7310660.153
7310634.563
7310615.920
7310664.172
7310680.446
7310704.157
7310711.012
7310701.824

423811.822
423732.182
423747.009
423690.686
423850.355
423809.257
423769.685
423742.515
423701.833
423668.735

Koder:
Kode 91
Kode 90
Kode 93
Kode 94

: Fast grunn
: Avsluttet uten stopp
: Stopp mot berg, stein eller blokk
: Stopp mot berg(boret i berg eller antatt berg ved 0.00)

Boringen i hull nr.800 viser at løsmassene har meget liten lagringsfasthet ned til dybde 3.5
meter. Derfra og ned til avsluttet boring mot påtruffet berg er fastheten meget stor.
Ned til dybde 8 meter i hull nr.801 er fastheten liten. Derfra og ned til avsluttet bordybde er
fastheten meget stor.
Fastheten i hull nr.802 er liten ned til dybde 1.5 meter og stor videre ned til avsluttet boring
mot påtruffet berg.
Under et fastere topplag med tykkelse 1.5 meter i hull nr.803 er fastheten meget liten/liten
men øker derfra til stor i dybde 9.5 meter. Videre ned til avsluttet boring mot påtruffet berg er
fastheten meget stor.
Fastheten er meget stor i hele borprofilet i hull nr.8200.
Ned til dybde 4 meter i hull nr.8201 er fastheten i hovedsak middels. Mellom dybde 4 meter
og dybde ved påtruffet berg er fastheten meget stor.
Fastheten i hull nr.8202 og i hull nr.8203 er til dels meget stor ned til påtruffet berg.
I hull nr.8204 er fastheten liten ned til dybde 2 meter. Videre ned mot påtruffet berg er
fastheten meget stor.
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Stabilitetsforhold:
Basert på boringene, som viser liten løsmasseoverdekning, er det mulig å deponere masser
innenfor ei begrensningslinje vist på tegning V15.

10.Deponi Båthøla.

Bilde 10: Første grustak
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Bilde 11: Andre grustak. Første grustak skimtes i bakgrunnen midt på bildet.

Stabilitetsforhold
Det er i dette området ikke utført grunnundersøkelser.
I det første grustaket anbefales ikke deponering av masser på grunn av nærheten til elven
og den bratte skråningen ned mot denne.
I det andre grustaket kan det deponeres masser men i begrenset høyde tilsvarende
terrenghøyden før masseuttak.
Største begrensning i oppfyllingen må være mot elven og i sør mot bekkedalen som har
sterkt eroderte skråninger.
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11. Deponi Herringen.
Oversiktstegning V109 og profiltegninger V137, V138, V139 og V140.

Hull
nr.
1H
2H
3H
4H

Profil
Område 1
Område 2

Avsett

TerrengHøyde
37.473
37.743
43.154
47.898

Bordybder
Løsmasser
Berg(m)/
(m)
stoppkode
7.82
1.38/94
6.34
2.99/94
11.63
2.10/94
11.79
2.32/94

Koordinater
X
y
7308725.420
7308724.323
7308689.411
7308694.976

421212.902
421224.959
421083.456
421098.534

Koder:
Kode 91
Kode 90
Kode 93
Kode 94

: Fast grunn
: Avsluttet uten stopp
: Stopp mot berg, stein eller blokk
: Stopp mot berg(boret i berg eller antatt berg ved 0.00)

Boringen i hull nr.1H viser at fastheten øker til stor fra terreng og ned til dybde 2.5 meter.
Mellom dybdene 2.5- 5.0 meter er fastheten stor.
Videre ned til påtruffet berg er fastheten meget stor.
I hull nr.2H øker fastheten fra terreng til stor/meget stor i dybde 2 meter under terreng. Videre
ned til påtruffet berg er fastheten meget stor.
Fastheten i hull nr.3H er meget stor i hele borprofilet.
Fastheten i hull nr.4H er i hovedsak meget stor i hele borprofilet.
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Bilde 12: Område 1 med boringene 1H og 2H.

Stabilitet:
I område 1 er det boret mellom 6-8 meter til berg. Et massedeponi kan anlegges såfremt det
foretas bortgraving av løsmassene i det borede området som da vil fungere som fot for
deponifyllingen.
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Bilde 13: Område 2 med boringene 3H og 4H.

Stabilitet:
I område 2 er det boret mellom 11-12 meter til berg. Løsmassene har stor
lagringsfasthet.
Det kan fylles opp i begrenset omfang. Størrelsen på en slik begrenset oppfylling avgjøres
gjennom stabilitetsberegninger. Det må derfor foretas supplerende undersøkelser for blant
annet å bestemme jordartsprametere.

