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Innledning 

En områdereguleringsplan for Herbergåsen i Nes kommune er under utarbeidelse av Rambøll. 
Dette notatet tar for seg geofaglige problemstillinger for området.  
 
Det aktuelle området ligger ved Herbergåsen i Nes kommune, ca. 25 km øst for Gardermoen 
flyplass, se Figur 1. 
 

 
Figur 1 Oversiktskart. 

 

Fremgangsmåte 

Notatet er blitt utarbeidet som en skrivebordstudie av tilgjengelig informasjon og materiale om 
området. Det er ikke utført befaring i forbindelse med dette arbeidet.  

Grunnlagsmateriale 

Flere kilder er benyttet som grunnlagsmateriale for dette arbeidet.  

• Generell informasjon og kartskisser for områdereguleringsplanen er fått fra medarbeider i 

Rambøll som jobber med utarbeidelse av planen (under arbeid).  

• G-not-001 (vedlagt) og kildene oppgitt der er benyttet med tanke på beskrivelse av 

grunnforholdene og bergmassens kvalitet.  

• Informasjon om skred og terreng er hentet fra NVE atlas (https://atlas.nve.no besøkt 

august 2018). 

• NVE veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. 

• Byggteknisk forskrift (TEK17) 

Skred og skredtyper - bakgrunn 

Sikkerhetsklasse for skred 
Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger omfatter krav om 
sikkerhet mot naturpåkjenninger, herunder sikkerhet mot flom, stormflo og skred. 
Sikkerhetskravene er førende for plan, og kravene må legges til grunn for risiko- og 
sårbarhetsanalyser. Sikkerhetsklasser ved plassering av bygg i skredfareområde er delt inn i tre 

https://atlas.nve.no/
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klasser ut i fra konsekvens og største nominelle årlige sannsynlighet som aksepteres. Bygg må 
plasseres i sikkerhetsklasse ut i fra beskrivelsen/eksempel i TEK17. 

Aktsomhetskart 
Aktsomhetskart for snøskred, steinsprang og jord- flomskred er landsdekkende kart som er 
utarbeidet av NVE og nyttes for en første identifisering og avgrensning av disse skredtypene. 
Kartene viser potensielle løsne og utløpsområder, men sier ikke noe om sannsynlighet for skred. 
Kartene er basert på en terrengmodell og ut fra definerte helninger blir potensielle løsneområder 
identifisert. Det er ikke utført feltarbeid i forbindelse med utarbeiding av kartene og på grunn av 
høydemodellen som er benyttet, kan skråninger med mindre høydeforskjell (typisk 25-50 meter) 
falle utenfor kartene.  

Skred fra naturlig bratt terreng 
Skredtyper som normalt sett assosieres med naturlig bratt terreng er snøskred, 
steinsprang/steinskred og jord- og flomskred. Snøskred og steinsprang/steinskred ansees som 
ikke aktuelle for området og er derfor ikke utdypet videre.  
 
Jord- og flomskred: Jord- og flomskred utløses gjerne i terreng som er 30 grader eller mer. 
Jordskred kan utløses i områder hvor det er mye løsmasser med høyt finstoffinnhold, som f.eks. 
morene, i kombinasjon med mye nedbør eller snøsmelting. Tykkelsen på løsmassedekket har 
betydning for hvor stort et skred kan bli. Brattere terreng enn 30 grader og stor mektighet på 
løsmassedekket i nedbørsfeltet er faktorer som kan bety potensiell jord- og flomskredfare. En 
annen utløsningsfaktor er undergraving av skråningsfot enten ved erosjon langs bekker og elver, 
eller menneskelig inngrep som utgraving av byggetomter i bratt terreng eller etablering av veger. 
Dette vil redusere stabiliteten av løsmassene og kunne føre til utglidning av skred. Flomskred kan 
forekomme i bekke- og elveløp ned mot 10-15 graders helning, og skiller seg fra jordskred ved at 
vanninnholdet er større og skredet mer flytende.  

Kvikkleireskred 
Kvikkleireskred opptrer som en engangshendelse og kan utløses i områder hvor kvikkleire 
opptrer. Kvikkleire kan dannes i områder hvor leire er avsatt under marin grensen (høyeste 
havnivå etter siste istid), for så å ha blitt ført til over havnivå på grunn av landhevning. Hvis saltet i 
leiren blir vasket ut, kan leiren bli kvikk og et skred kan utløses hvis drivende krefter blir større 
enn stabiliserende krefter.  

Geologisk oversikt 

Topografien i området er forholdsvis flatt jordbruksareal/skog, men med noen høydedrag, samt 
forsenkninger hvor det typisk er bekker/elver. Flyfoto viser at store deler av aktuelt område i dag 
er skogkledd, se Figur 2. Området ligger ca. 150 – 170 moh.  
 
Løsmassene i området er kartlagt av NGU (Norges geologiske undersøkelse) til å bestå av (Figur 
3): 

• Bart fjell (Brukes om områder som stort sett mangler løsmasser, mer enn 50 % av arealet 

er fjell i dagen)  

• Hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet (0,5 meter til 

flere ti-talls meter)  

• Hav- og fjordavsetning og strandavsetning, usammenhengende eller tynt dekke over 

berggrunnen (normalt mindre enn 0,5 meter)  

• Elveavsetning/flomavsetning, usammenhengende/tynt dekke. 
 
Område ligger under marin grensen som i område ligger på ca. 210 moh.  
 
Berggrunnen i området er kartlagt på NGUs berggrunnskart til å bestå av diorittisk til granittisk 
gneis, migmatitt, se Figur 4. Den beskrives videre som: Granittisk til tonalittisk gneis, 
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glimmerskifer og metasandstein, amfibolitt. Som regel migmatittisk med slirer, linser eller mindre 
kropper av granitt og pegmatitt.  
 

 
Figur 2 Flyfoto. 

 

 
Figur 3 Utsnitt av NGUs løsmassekart. 
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Figur 4 Utsnitt av NGUs berggrunnskart. 

 

 
Figur 5 Fjell i bergskjæring ved E16 (bilde hentet fra Google Street View).  

Skred – oppsummering av informasjon 

Skred fra bratt terreng 
Det er ikke aktsomhetssoner for snøskred, steinsprang eller jord- og flomskred innenfor området.  
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Kvikkleire 
Det er ikke registrert kvikkleiresoner innenfor området, men ca. 2 km vest for området er det 
registrert flere kvikkleiresoner, samt at det er registrert et kvikkleirepunkt ca. 1 km vest for 
området (Statens vegvesen).  

Skredhendelser 
Det er ikke registrert skredhendelser innenfor området. Men i nærområdet rundt (ca. 10 km 
omkrets) er det registrert hendelser som leirskred, kvikkleireskred og løsmasseskred 
(uspesifisert).  

Vurdering 

Berggrunn 
Berggrunnen i området er kartlagt på NGUs berggrunnskart til å bestå av diorittisk til granittisk 
gneis, migmatitt og på berggrunnskartet er det kartlagt samme bergart innenfor hele området. På 
google Street View er det mulig å se bilde av bergskjæring ved E16 (Figur 5), og man får et 
inntrykk av bergmassens oppsprekking. Generelt er gneis er relativt solid bergart, men kan være 
oppsprukket som vist på bildet av bergskjæringen. Se ellers vedlagt Rambøll notat G-not-001-
1350025214. 

Bergmassens kvalitet 
Vurdering av bergamassens kvalitet og potensiell bruk til veiformål eller lignende er gitt i Rambøll 
notat G-not-001-1350025214, som ligger vedlagt.  

Skred 
Skred i fra bratt terreng er sannsynligvis ikke en stor problemstilling for området. Det er ingen 
aktsomhetsområder innenfor området og det er ingen historiske opplysninger som er kjent for oss 
om at det har vært hendelser i området. Topografien i området er forholdsvis flat, med kun et 
mindre høydedrag (Hebergåsen) og kun noen mindre antydninger til bekk/raviner. Men i 
nærområdet rundt har det vært flere hendelser med leirskred, kvikkleireskred og løsmasseskred 
(uspesifisert). Den mest sannsynlige skredsituasjonen man kan tenkte seg i området er skred i 
løsmasser, f.eks. i forbindelse med raviner og bekker/elver, eller ved graving og flytting av 
masser. Løsmassene i området er kartlagt som hav- og fjordavsetninger med varierende tykkelse 
og i slike løsmasser kan skred som leirskred/kvikkleireskred/løsmasseskred forekomme, se neste 
avsnitt.  

Geotekniske forhold og kvikkleire 
I følge løsmassekartet til NGU, vist i Figur 3, er det deler av området som består av løsmasser 
kartlagt som hav- og fjordavsetning og elveavsetning. Det er ikke kartlagt kvikkleiresoner innenfor 
området, men det er kartlagt flere kvikkeleiresoner ca. 2 km vest for området, samt at det er 
registrert kvikkleire i et punkt 1 km vest for området. Dette er i tilsvarende løsmasser som finnes i 
området, og det kan ikke utelukkes at det kan finnes kvikkleire. Grunnundersøkelser i den delen 
av området med løsmasser, må derfor utføres. Ved et eventuelt funn av sensitive løsmasser må 
det påregnes vurderinger i henhold til NVEs retningslinjer 7/2014 med henhold på 
områdestabilitet.  

Anbefalinger 

Det anbefales at det utføres geotekniske grunnundersøkelser i detaljreguleringsfasen. 
Grunnundersøkelsen skal gi grunnlag til å vurdere eventuell forekomst av sprøbruddmateriale og 
områdestabilitet.  
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NOTAT 

Prosjekt Herbergåsen, Nes kommune, områdereguleringplan 

Kunde Nes kommune 

Notat nr. Geo-not-001 

Dato 2018.05.16 

Til Rambøll v/ Ali Adjou 

Fra Rambøll v/ Endre Kjærnes Øen 

Herbergåsen, Nes kommune 
- Berggrunnen som ressurs til bruk som veifor-

mål eller lignende 

1. Innledning

Nes kommune holder på å utarbeide områderegulering for et om-

råde ved Herbergåsen i Nes kommune. I utgangspunktet skal om-

råde benyttes som næringsareal, men området skal planeres og i

den forbindelse vil det bli behov for å ta ut en del masser. Videre er

det ønskelig å vite om berggrunnen i området er en sannsynlig res-

surs som kan benyttes til f.eks. veiformål eller lignede.

Det er derfor utført en skrivebordsstudie som oppsummerer til-

gjengelig informasjon om berggrunnen i området og en vurdering

av om det er sannsynlig at berggrunnen er en ressurs til bruk som

veiformål eller lignende.

Det er i forbindelse med utarbeidelse av dette notatet ikke utført

befaring eller analyser.

2. Krav til bergmasse

2.1 Veiformål 

Det er en rekke krav til bergmassen om den kan brukes til vegfor-

mål og hvilken type vei den kan benyttes til. Statens Vegvesen 

håndbok N200 Vegbygging viser en forenklet oversikt, se Figur 1. 

lvedlegg 11 
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Figur 1 Utklipp fra Statens Vegvesen håndbok N200 Vegbygging (juni 2014).  

 

Fra håndbok N200 V3.1 Generelt: 

Steinmaterialers brukbarhet til vegbygging fastlegges ved geologiske undersøkelser og prø-

vetaking som beskrevet i Håndbok R211 Feltundersøkelser og ved vurdering av analyse re-

sultater. 

 

Fra håndbok N200 V3.2 Analysemetoder og NGU krav til byggeråstoffer: 

 

Flisighetsindeks, FI: Kornformen uttrykk ved flisighetsindeksen. Flisig kornform gir dårligere 

mekaniske egenskaper, kubisk kornform er derfor mest ønskelig.  

 

Los Angeles-verdi, LA: Gir uttrykk for prøvematerialets motstandsevne mot slagpåkjenning-

er (nedknusning). 

 

micro-Deval koeffisient, MDE: Måling av motstandsevne mot slitasje. 

 

Mølleverd, AN: Gir uttrykk for materialets sliteegenskaper (piggdekkslitasje).  
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2.2 Tilslag i betong 

Krav til betongformål, fra NGU, krav til byggeråstoffer: 

Forurensing av humus (organisk materiale) kan også gi negative utslag på betongkvaliteten. 

For bruk i fuktig miljø som bruer og dammer er det også viktig at tilslaget inneholder minst 

mulig alkalireaktive bergarter. For betongformål stilles ingen spesielle krav til mekanisk 

styrke, med unntak for høyfastbetong. 

 

For høyfastbetong er det viktig at steinmaterialet er «sterkt» da det grove tilslaget ofte er 

bestemmende for betongens totalstyrke. For vanlig betong bør tilslaget generelt være «me-

kanisk godt» og inneholde minst mulig glimmer. Det er først og fremst kornformen uttrykt 

ved flisigheten og kornfordelingen etter sikting som er avgjørende for om et tilslagsmateria-

le er egnet til betongformål. 

 

Tilslag til betong skal undersøkes i henhold til NS-EN12620. 

 

3. Beskrivelse av grunnforholdene 

For beskrivelse av grunnforholdene er tilgjengelig informasjon benyttet: 

• Topografisk kart: www.norgeskart.no 

• Ortofoto: www.norgeibilder.no 

• NGUs løsmassekart: http://www.ngu.no/emne/kartinnsyn  løsmasse 

• NGUs berggrunnskart: http://www.ngu.no/emne/kartinnsyn  berggrunn 

• NGUs grus og pukkdatabase: http://www.ngu.no/emne/kartinnsyn  grus og pukk 

• E16 Nybakk-Slomarka, Statens vegvesen region øst, prosjekt E16 Kløfta-Kongsvinger, 

fagrapport ingeniørgeologi, Bybakk-Dyståa COWI/NGI. Januar 2014. 

 

3.1 Topografi og vegetasjon 

Det aktuelle området ligger ved Herbergåsen i Nes kommune, ca. 25 km øst for Gardermoen 

flyplass, se Figur 2. Topografien i området er forholdsvis flatt jordbruksareal/skog, men med 

noen høydedrag, samt forsenkninger hvor det typisk er bekker/elver. Flyfoto viser at store 

deler av aktuelt området i dag er skogkledd, se Figur 3.  

 

http://www.norgeskart.no/
http://www.ngu.no/emne/kartinnsyn
http://www.ngu.no/emne/kartinnsyn
http://www.ngu.no/emne/kartinnsyn
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Figur 2 Oversiktskart. 

 

 
Figur 3 Flyfoto. 
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3.2 Løsmasser 

Løsmassene i området er kartlagt av NGU (Norges geologiske undersøkelse) til å bestå av 

(Figur 4): 

• Bart fjell (Brukes om områder som stort sett mangler løsmasser, mer enn 50 % av area-

let er fjell i dagen)  

• Hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet (0,5 meter til 

flere ti-talls meter)  

• Hav- og fjordavsetning og strandavsetning, usammenhengende eller tynt dekke over 

berggrunnen (normalt mindre enn 0,5 meter)  

 

 
Figur 4 Utsnitt av NGUs løsmassekart. 

 

3.3 Bergarter 

Berggrunnen i området er kartlagt på NGUs berggrunnskart til å bestå av diorittisk til granit-

tisk gneis, migmatitt, se Figur 5. Den beskrives videre som: Granittisk til tonalittisk gneis, 

glimmerskifer og metasandstein, amfibolitt. Som regel migmatittisk med slirer, linser eller 

mindre kropper av granitt og pegmatitt.  
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Figur 5 Utsnitt av NGUs berggrunnskart. 

 

3.4 Anlegg i nærheten 

I følge NGUs grus og pukkdatabase ligger det flere pukkverk i nærheten som er i drift, har 

vært i drift eller undersøkt i samme type bergart som finnes ved Herbergåsen, se Figur 6. 

Ca. 3 km sør for Herbergåsen ligger Folbergåsen, Nes pukkverk, ca. 9 km mot nordøst ligger 

Spigseth pukkverk og ca. 12 km mot vest ligger Låveggsåsen pukkverk.  
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Figur 6 Utsnitt fra NGUs grus og pukk database som viser de nærmeste pukkverkene til området.  

 

3.4.1 Folbergåsen, Nes pukkverk 

I databasen beskrives forekomsten slik:  

Forekomsten ligger ca 2 km nord for Årnes i Akershus fylke. Bergarten er en mørk, glimmer-

rik, middelskornig gneis med grovkornige partier som stedvis er sterkt foldet. Strøkret-

ningen er nordvest-sørøst. Det er tatt ut betydelige mengder, og massene blir brukt både til 

veg- og betongformål. 

 

Det er utført analyser av forekomsten vist i Figur 7 og bilde av håndstykke er vist i Figur 8. 
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Figur 7 Analyser Folbergåsen, Nes pukkverk.   

 

 
Figur 8 Håndstykke Folbergåsen, Nes pukkverk.  

 

3.4.2 Spigseth 

I databasen beskrives forekomsten slik: 

Forekomsten ligger ca. 2 km sør for Skarnes, ved Sandmoen. Gneisbergarter (øyegneis) 

med stor utbredelse dominerer området, men det opptrer benker (5-10 m) med 

fin/middelskornet granittisk gneis (lys rød farve). Knuseverk (med 4 knusetrinn) og lager-

område. Lite blokk i salvene. Ryddig og veldrevet verk. Det drives i tre pallhøyder. Pukkver-
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ket er viktig i forsyningen av knust masse i et større område. Det leveres masse til jernbane 

og veiformål. 

 

Det er utført analyser av forekomsten vist i Figur 9 og bilde av håndstykke vist i Figur 10. 

 

 
Figur 9 Analyser Spigseth. 

 

  
Figur 10 Håndstykker Spigseth.  

 

3.4.3 Låveggsåsen 

I databasen beskrives forekomsten slik: 
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Vegskjæring langs riksveg 179. Bergarten er en kvartsdiorittisk gneis med middels gode 

mekaniske egenskaper. Gode uttaksmuligheter i åsen sør for prøvelokaliteten. 

 

Det er utført analyser av forekomsten vist i Figur 11 og bilde av håndstykke vist i Figur 12. 

 

 
Figur 11 Analyser Låveggsåsen. 

 

 
Figur 12 Håndstykke Låveggsåsen. 

 

3.5 Andre utførte undersøkelser i området 

Statens vegvesen har i forbindelse med reguleringsplanarbeid for E16 (E16 Nybakk-

Slomarka, Statens vegvesen region øst, prosjekt E16 Kløfta-Kongsvinger, fagrapport ingeni-

ørgeologi, Bybakk-Dyståa COWI/NGI. Januar 2014) blant annet vurdert bergmassekvalitet 

ved Herbergåsen. Bergarten beskrives som en granittisk gneis, med varierende innslag av 

amfibol og glimmer. Det er tatt to prøver, se Figur 13, som er analysert for micro-Deval ko-

effisient og Los Angeles-verdi. Prøvene, H1 og H2, beskrives som en granittisk gneis, hvor 

H1 er lys rosa, noe foliert og H2 foliert granittisk gneis med hvit feltspat. Analysene opp-

summeres samlet for begge prøvene og viser en samlet La-verdi på 31,1 og en micro-Deval 

koeffisient på 8. 
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Figur 13 Prøvepunkter hentet fra SVV sin rapport.  

 

4. Vurdering 

4.1 For bruk i veiformål 

Gneisen i området ser ut ifra berggrunnskartet til å ha stor utstrekning og flere pukkverk 

drives i samme bergart. Det aktuelle området i Herbergåsen ligger i gneis og analyser av 

prøver fra pukkverkene i området (Folbergåsen, Nes pukkverk og Spigseth) viser at berg-

massen der oppfyller kravene til bruk for veiformål, bortsett fra kravene til bruk i dekke for 

veier med høy ÅDT (basert på data fra grus og pukkdatabasen), se Figur 14.  

 

Analyser av prøver av bergmassen ved Herbergåsen viser at bergmassen her oppfyller kra-

vet til bruk som forsterkningslag for alle trafikkgrupper. Prøvene oppfyller i tillegg kravene 

til mekanisk stabiliserte bærelag (ikke analysert for flisighet, men oppfyller sannsynligvis 

kravet, jmf. analysen fra andre pukkverk i nærheten). Bergmassen oppfyller delvis kravet til 

bitumenstabiliserte bærelag for trafikkgruppe A og B, men det er ikke analysert for flisighet 

og mølleverdi. 

 

For krav til bruk i dekke oppfyller de tidligere prøvene kun bruk for veier med ÅDT < 300. 

Verdien er på grensen for ÅDT opp til 5000. Hvis det er ønskelig å benytte bergmassen i 

dekke bør det utføres supplerende mekaniske undersøkelser både for LA, flisighet og mølle-

verdi.   

 

Bergmassen i området vurderes ut ifra tilgjengelig informasjon generelt til å være av god 

kvalitet. Det vil alltid være lokale variasjoner, noe også analysene viser. For Herbergåsen er 
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det blant annet ikke analysert for flisighet og mølleverdi, og bergmassen må tilfredsstille 

krav for disse egenskapene for at bergmassen evt. skal bli godkjent til bruk for veiformål. 

 

Med tanke på vannømfintlighet til steinmateriale, bør innholdet av finstoff i knust materiale 

undersøkes. I følge N200 (522.11) kan steinmaterialer med høyt innhold av fri glimmer 

være spesielt vannømfintlige når de knuses ned og mineralene anrikes i finfraksjon, dette 

gjelder blant annet gneis. Bergarten i området er en gneis og fri glimmer i finfraksjonen bør 

undersøkes nærmere. 
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Figur 14 Sammenligning av analyseresultater og kravene til bruk i veiformål (N200). 

 

4.2 For bruk som tilslag til betong 

Gneis er en bergart som vanligvis er velegnet i betong 

(https://byggforsk.no/dokument/588/tilslagsmaterialer_for_betong), men det kan være 

store variasjoner i egenskapene. Nes pukkverk som er det nærmeste pukkverket til Herber-

gåsen produserer tilslag som blir brukt i betong, fra samme bergart (NGUs berggrunnskart). 

Det er nærliggende å tro at massene i Herbergåsen også kan benyttes som tilslag i betong. 

https://byggforsk.no/dokument/588/tilslagsmaterialer_for_betong
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Om det er aktuelt å bruke massene som tilslag i betong, må massene undersøkes i henhold 

til NS-EN12620 tilslag for betong. 

 

5. Videre undersøkelser 

• Om det er ønskelig å kunne benytte bergmassen i bærelag eller dekke, bør det utføres 

supplerende mekanisk undersøkelser som flisighetsindeks og mølleverdi for å undersøke 

om bergmassene oppfyller alle kravene i håndbok N200.  

• Med tanke på vannømfintlighet til steinmateriale bør innholdet av finstoff i knust materi-

ale undersøkes.  

• Om det er aktuelt å bruke massene som tilslag i betong, må massene undersøkes i hen-

hold til NS-EN12620 tilslag for betong. 

 

 

 

Utførende:                                                      Sidemannskontroll:                                      

                           

Endre Kjærnes Øen                                          Ida Soon Brøther Bergh 

Ingeniørgeolog                                                Ingeniørgeolog 

 


