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Til: Gausdal kommune v/ Jon Sylte 

Fra: Norconsult 

Dato 2019-11-25 

 Befaringsnotat 4. november 2019 

Innledning og bakgrunn 

Det ble utført befaring i Stenslia den 4. november 2019. Tilstede på befaringen var Jon Sylte (Gausdal 

kommune), Ivar Steine (grunneier) og Tor Øyvind Farsund (Norconsult). Været var pent og bakken var 

snøfri. Hensikten med befaringen var å se på prøvegroper 1-7 i felt (se Figur 1), og sammenligne massene i 

disse med utførte laboratorieanalyser av prøvemateriale. Ut fra dette er det vurdert hvilke løsmasser som 

kan forventes i området som i dag er regulert for industri. 

 

Figur 1 Kartutsnitt fra database «Grus og Pukk». Prøvegroper 1-7 er omtrentlig plassert på kartet. Oransje markerer 

grusressurser. Kilde: www.ngu.no.  

 

http://www.ngu.no/
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Figur 2 Forventede løsmasser (i overflaten) der grønt markerer tykk morene og oransje markerer breelvavsetninger. 
Kilde: www.ngu.no. 

Figur 2 viser løsmassekart for det aktuelle området. Kartet representer kun forventede løsmasser i 

overflaten, og gir ofte lite informasjon om egenskapene til løsmassene i dypet. 
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Figur 3 Informasjon fra database «Pukk og grus». Kilde www.ngu.no. 

 

I database «Pukk og grus» er det oppgitt at grusforekomsten Steine forekomst har 10% stein, 20 % grus og 

70 % sand, se Figur 3.  

Det er også oppgitt at det er grunnvannsutslag i sålen av masseuttaket.   

Observasjoner og testresultat 

Sikteprøver som er tatt av prøvegroper 1-7 er gjengitt i tabell 1. For mer informasjon knyttet til testresultater 

vises det til vedlagte testrapporter i Vedlegg 1 og 2.  

 

 

http://www.ngu.no/
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Tabell 1: Resultater fra kornfordelingsanalyse i de ulike prøvegropene. 

Prøvegrop Silt+leire Sand Grus Stein Kommentar etter 

befaring  
<63μm 63μm-

2mm 

2mm-

63m 

>63mm 
 

  Vektprosent    

1 4.8 56.3 38.9 0 
 

2 8.4 68.5 23.1 0 
 

3 1 88.7 10.3 0 
 

4 1.3 85 13.7 0 
 

5 12.2 36.3 48.7 2.8 Det er observert 

blokker større 

enn 60 cm 

diameter i eller i 

nærhet til 

prøvegrop, og 

løsmasse 

fremstår som 

typisk 

morenemateriale. 

6 10.6 32.4 53.6 3.4 Det er observert 

blokker større 

enn 60 cm 

diameter i eller i 

nærhet til 

prøvegrop, og 

løsmasse 

fremstår som 

typisk 

morenemateriale. 

7 5.8 26.5 67.7 0 Det er observert 

blokker større 

enn 60 cm 

diameter i eller i 

nærhet til 

prøvegrop, og 

løsmasse 

fremstår som 

typisk 

morenemateriale. 

 

I prøvegrop 1-4 er vektandelen grus i snitt 21,5 %, sand 74,6% og andel silt+leire 3,9%. Prøvegrop 5-7 tas 

ikke med i vurdering av grusforekomsten da disse er gravd i morenemateriale og ligger utenfor forekomsten 

vist som orange i Figur 1. Prøvemateriale fra prøvegrop 2, 6 og 7 er klassifisert som litt telefarlig (T2), samt 

at prøvemateriale fra prøvegrop 5 er klassifisert om litt til middels telefarlig (T3) iht. SVV håndbok N200. 
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Vurdering 

Omtrentlig størrelse på industritomten er 18000 m2. Antatt gjennomsnittlig mektighet på forekomsten oppgitt 

til 2-4 meter basert på informasjon i database «Grus og pukk», se Figur 3. Det er ikke funnet noe data fra 

borhull i området som gir informasjon om dybde til berg. Gravedybde til prøvegroper er ca. 1 meter og det er 

ikke avdekket berg i bunn av prøvegropene ved befaringen.  

Basert på sikteprøvene fra prøvegroper 1-4 er estimerte volumer innenfor området som industritomten 

berører (avrundet):  

• 1400-2800 m3 silt+leire 

• 26900-53700 m3 sand 

• 7700-15500 m3 grus 

Det knyttes usikkerheter til estimerte verdier da dybden til berg er usikker, samt at estimat er basert på 4 

stikkprøver.  

Micro-Deval test er kjørt på en blanding av materiale fra prøvegrop 1-4. Testverdien ble 29 og materiale er 

derfor ikke egnet som forsterkningslag iht. til Håndbok N200 (for eksempel trafikkgruppe A krever Micro 

deval < 25). Siden det er en relativt høy andel finstoff i materialet, samt at det også er observert flisig 

materiale (glimmer) i prøvegroper 1-4, så er disse er trolig dårlig egnet som tilslagsmateriale.  

Det kreves sikteutstyr for å skille grusmateriale fra sand og finstoff, noe som medfører en ekstrakostnad ved 

utvinning av materialet. En annen kostandsdrivende faktor er at gjenstående skrotmasser (sannsynligvis 

sand, silt og leire) med lav etterspørsel trolig må mellomlagres før de eventuelt kan benyttes som fyllmasser.  

Restrisiko 

Det er en sannsynlighet for at prøvegroper ikke gir et representativt utvalg av grusforekomsten.  

Det at prøvemateriale fra prøvegrop 2, 6 og 7 er klassifisert som litt telefarlig, samt at prøvemateriale fra 

prøvegrop 5 er klassifisert om litt til middels telefarlig indikerer at det kan forekomme tele i området 

(landheving/senkning når bakken fryser/tiner). Ved bygging på løsmasser må forebyggende tiltak vurderes 

av geotekniker 

I database «Pukk og grus» er det gitt informasjon grunnvannsutslag i sålen av masseuttaket. Ved graving i 

løsmasser må forebyggende tiltak for å hindre påvirking av grunnvannsnivå vurderes av hydrogeolog.  

Aktsomhetskart for radon er usikre for grusforekomsten Steine, og ved bygging på løsmasser/berg må 

forebyggende tiltak vurderes.  

Vedlegg 
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