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Sammendrag 
Det er blitt installert en grunnvannsbrønn for overvåkning av grunnvannet oppstrøms 
Esval Miljøpark. Denne rapporten dokumenterer utført arbeid.   
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1 Innledning 
 
Esval Miljøpark ligger i Nes kommune, ca. 5 km vest for Vormsund (Figur 1). Esval 
Miljøpark ønsker å etablere en overvåkingsbrønn i løsmasser/fjell oppstrøms deponi-
området. Deponiet er opprinnelig plassert i en ravine, som går i nordvestlig retning. 
Hensikten er å etablere overvåkingsbrønnen slik at den går gjennom den marine leiren 
med filter i grovere underliggende masser, eventuelt i fjell. Fyllingsbunnen i NV av 
deponiet ligger på kote +134 og stiger sørøstover mot kote +160. Leirrygger på begge 
sider har høyder på ca. 155-165 m. Sonderinger utført 2009, 2010 og 2014 i forbindelse 
med planlagt utvidelse av deponiet viser at grunnen under avfallsanlegget består av et 
topplag med fyllmasser og leire over berg ved 20-30 m dybde. I enkelte av boringene 
ble det også påvist et ca. 3 m tykt lag morene over berg.  
 
 

 
Figur 1 Esval Miljøpark, Vormsund 
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2 Feltarbeid 
Etablering av brønnen ble utført 3.-4. juni 2015. NGI var ansvarlig for etableringen av 
grunnvannsbrønnen og stilte med geolog Marion Børresen. Brønnborefirma var 
Brødrene Myhre. Ønsket plassering av brønnen ble pekt ut av Esval Miljøpark, 
representert av Sten Rinden. Brønnen ble plassert rett utenfor kjørebanen oppstrøms. 
Brønnens plassering er vist i Figur 2.   
 
 

 
Figur 2 Plassering av grunnvannsbrønnen oppstrøms Esval Miljøpark 

 
Brønnen ble boret med odex. Under boringen ble det tatt ut blåseprøver for hver meter 
til bestemmelse av løsmasser. Løsmassene besto av et øvre topplag jord/leire. Under 
dette var det ca. 3 m med en brun, siltig leire før man kom ned i blågrå marin leire. Berg 
ble påtruffet ved 23 m dybde. Det ble ikke påtruffet morene og leira lå direkte på berg. 
Det ble boret 4 m videre ned i berget før boring ble avsluttet. Overvåkingsbrønnen ble 
installert med 5 m slisset filterrør og 22 m stigerør, totalt 27 m. Filteret ble plassert i fjell 
og opp 1 m i overgangen mellom leire og fjell. Grunnvann som strømmer langs 
bergoverflaten vil på denne måten bli fanget opp av brønnen. En bentonittplugg ble satt 
i leirlaget for å hindre inntrenging av overflatevann langs brønnrøret. Brønnen ble 
avsluttet med 1 m foringsrør over terreng og låsbart lokk. Brønnen ble blåst rein etter 
etablering.  
 
Foto fra installasjonen er vist i Figur 3.  
 
For videre detaljer, se vedlegg A (løsmassebeskrivelse) og vedlegg B (brønn-
dokumentasjon).  

Ob-1 
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Figur 3 Installasjon av overvåkningsbrønnen Ob-1 
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Vedlegg  A 
LØSMASSEBESKRIVELSE 

 
 
 
 
  

p:\2014\08\20140807\leveransedokumenter\rapport\vedlegg a løsmassebeskrivelse.docx 



 
Dokumentnr.: 20140807-01-R 
Dato: 2015-06-11 
Rev.nr.: 0 
Vedlegg A, side: 2  

 

p:\2014\08\20140807\leveransedokumenter\rapport\vedlegg a løsmassebeskrivelse.docx 



 
Dokumentnr.: 20140807-01-R 
Dato: 2015-06-11 
Rev.nr.: - 
Vedlegg B, side: 1  

Vedlegg  B 
BRØNNDOKUMENTASJON 
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NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et internasjonalt ledende senter for 
forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi tilbyr 
ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, 
konstruksjoner og anlegg, og hvordan jord og berg kan benyttes som 
byggegrunn og byggemateriale.  
 
Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi – Bygg, anlegg og 
samferdsel – Naturfare – Miljøteknologi.  
 
NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i 
Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskaper i Houston, Texas, 
USA og i Perth, Western Australia. 
 
www.ngi.no 
 
 
NGI (Norwegian Geotechnical Institute) is a leading international centre 
for research and consulting within the geosciences. NGI develops 
optimum solutions for society and offers expertise on the behaviour of 
soil, rock and snow and their interaction with the natural and built 
environment. 
 
NGI works within the following sectors: Offshore energy – Building, 
Construction and Transportation – Natural Hazards – Environmental 
Engineering.  
 
NGI is a private foundation with office and laboratories in Oslo, a branch 
office in Trondheim and daughter companies in Houston, Texas, USA and 
in Perth, Western Australia 
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