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Innledning 

Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) har startet opparbeidelsen av arealer for bygging av nytt 

Prosessanlegg for utvinning av biogass fra avløpsslam og nytt Hydrogenanlegg på en tomt i 

Krogstad (Miljøpark) i tidligere Sørum kommune (nå Lillestrøm kommune). NRA har allerede et 

mellomlager for slam på stedet.  

Opparbeidelse av tomtene er utført i en grunnentreprise med totalentreprenør Topaas og Haug. 

Deres geotekniske rådgiver (Løvlien Georåd) har gjort en vurdering av «Sikkerhet mot 

naturpåkjenninger» [10] der vurdering av områdestabilitet også inngår. Notatet omhandler 

fortrinnsvis Prosessanleggstomten ettersom Hydrogentomten var en opsjon i tidlig fase.  

I forbindelse med planlegging av Hydrogentomten (nabotomten) har Norconsult stilt spørsmål 

vedrørende vurdering av områdestabilitet i henhold til Veileder 1/2019 fra NVE [1] også for 

denne tomten. I tillegg etterlyses avklaringer i forhold til Storulykkeforskriften.  

Notatet gir en nærmere beskrivelse av forholdene på Hydrogentomten og en vurdering av 

områdestabilitet også for denne tomten. Storulykkeforskriften er også omtalt.  

 

Lokalisering, topografi 

Både Prosessanleggstomt og Hydrogentomt ligger i kanten av myrområdet som utgjør laveste 

nivå i området ved Djupdalen på Krogstad. Terrenget stiger både mot vest, syd og øst. Vannet 

drenerer mot nordvest. Myrområdet ligger på ca. kote 159.  
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Grunnforhold 

Det er utført omfattende grunnundersøkelser i myrområdet. Under et øvre lag av myr/torv er det 

påvist bløt og til dels meget sensitiv leire (kvikkleire). Dybdene til berg varierer fra berg i dagen 

til ca. 20 m på det dypeste. I området rundt myrområdet er det registrert et tynt løsmassedekke 

(skogsjord og urmasser) over berg. Grunnvannet er antatt å stå tilnærmet i terreng i 

myrområdet. For ytterligere informasjon vedrørende grunnforhold vises det til separate 

grunnundersøkelsesrapporter [3] - [9]. Swecos grunnundersøkelsesrapporter er sendt inn til 

NADAG (Nasjonal Database for Grunnundersøkelser).  

 

Grunnarbeider 

I forbindelse med opparbeidelse av både Prosessanleggstomt og Hydrogentomt er det foretatt 

kalksementstabilisering i overgangssonene mellom berg (god byggegrunn) og leire (dårlig 

byggegrunn). Skogsbilvei (21.000) og Tverrvei (22.000) er likeledes fundamentert på 

kalksementpeler til fast grunn.  

Det er også foretatt omfattende sprengningsarbeider for etablering av både 

Prosessanleggstomt og Hydrogentomt. Det vises til vedlagte oversiktsbilder.  

 

Områdestabilitet 

Løvlien Georåd har utført en vurdering av områdestabilitet som i utgangspunktet gjaldt 

Prosessanleggstomten, men som like gjerne kunne ha omhandlet begge tomter. Det vises til 

separat notat [10]. Forklaringen på dette er at Hydrogentomten var en opsjon i en tidlig 

prosjektfase.  

I praksis er det liten forskjell på de 2 tomtene som grenser mot hverandre. Begge tomter ligger 

med bergskjæring mot sydvest og med myrområde mot øst/nordøst. Det er foretatt 

kalksementstabilisering langs myrområdet for begge tomter for å sikre mot utglidning i dette 

«overgangsområdet». Det er også foretatt kalksementstabilisering for Tverrvei/Tømmervei som 

forbinder Prosessanleggstomt/Hydrogentomt med Skogsbilvei på østsiden av bekken gjennom 

området.  

Løsmassekartet fra Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) [2] viser at det er angitt Torv og 

myr på det laveste området i Djupdalen. I tilgrensende områder er det angitt bart berg i øst 

(stedvis tynt dekke) og tynn hav-/strandavsetning i området rundt. Det vises til vedlagte kart.  

Befaringer og prøvegravinger i tilgrensende områder har vist at det ikke er påvist leirmasser på 

oppsiden av myrområdet. Det betyr at tomten ikke representerer et utløpsområde for skred fra 

ovenforliggende område.  

I forhold til veileder nr. 1/2019 fra NVE ligger tomten altså under marin grense, og det er påvist 

bløte leirmasser (kvikkleire) nord/nordøst for tomten. Bløte leirmasser er derimot kun påvist i et 
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begrenset område lavt i terrenget. Deler av dette området er også stabilisert med 

kalksementpeler. Dette betyr at områdestabiliteten er ivaretatt i hele området som omfattes av 

både Prosessanleggstomt og Hydrogentomt.  

Vi viser til prosedyre [1] for utredning av områdeskredfare:  

1) Undersøk om det finnes registrerte faresoner (kvikkleiresoner) i området.  

Det er ikke tidligere kartlagt kvikkleiresoner i dette området, men utførte 

grunnundersøkelser har påvist kvikkleire under myr-/torvlaget. Området med kvikkleire 

er begrenset til den laveste delen av tomten (myrområdet).  

2) Avgrens områder med mulig marin leire 

Det vises til kart fra NGU og prøvegravinger/befaringer av området rundt 

Prosessanleggstomt og Hydrogentomt. Det er registrert berg i dagen eller antatt grunt til 

berg (< 2 m) rundt tomten. Det er dermed ikke fare for at det vil utløses områdeskred.  

Det må også vurderes om det er mulig marin leire høyere opp i terrenget – slik at 

planområdet kan bli truffet av skred som løsner derfra.  

Terrenget på oppsiden av anlegget ligger over marin grense og anlegget er således 

ikke utsatt for områdeskredfare.  

Prosedyren avsluttes dermed ved punkt 2.  

Det er ikke relevant å omtale tiltakskategori i forbindelse med områdestabilitet da 

prosedyren avsluttes ved punkt 2.  

 

Storulykkeforskriften 

Formålet med Storulykkeforskriften [12] er å forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår 

og å begrense konsekvensene slike ulykker kan få for mennesker, miljø og materielle verdier.  

Hydrogenanlegget skal behandles i henhold til Storulykkeregelverk og TEK 17 kapittel 7-3 

(Sikkerhet mot skred). 

Sweco har tidligere utarbeidet et notat som omhandler stabilitet av bergskjæringer på både 

Prosessanleggstomt og Hydrogentomt. Det vises til separat notat [11].  

Vurderingen er gjort med utgangspunkt i Storulykkeforskriften og tar for seg et «verst tenkelig 

scenario» hvor utglidning eller utfall skjer fra etablert bergskjæring, men hvor bergsikringen er 

antatt å være mangelfull/utilstrekkelig. Resultatet av vurderingen skal føre til faresoner for 

restrisiko for utfall fra skjæringen. Storulykkekomponenter skal da ikke plasseres innenfor denne 

sonen.  

Basert på en analyse av mulige utløpsdistanser mener Sweco at en sikkerhetssone på 6 m 

mellom bergskjæring og storulykkekomponenter vil være tilstrekkelig for å ivareta restrisiko for 

en hendelse som utfall fra bergskjæring.  
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Konklusjon/sammendrag 

Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) har startet opparbeidelsen av arealer for bygging av nytt 

Prosessanlegg for utvinning av biogass fra avløpsslam og nytt Hydrogenanlegg på en tomt i 

Krogstad (Miljøpark) i tidligere Sørum kommune (nå Lillestrøm kommune).  

Løvlien Georåd var geoteknisk rådgiver for Topaas og Haug i grunnentreprisen (G1). De har 

utarbeidet en rapport [10] som konkluderer med at områdestabiliteten er ivaretatt for 

Prosessanleggstomten. Hydrogentomten var en opsjon i denne entreprisen som også ble utført 

i G1-entreprisen. Det ble derimot ikke gjort noen separat vurdering av områdestabilitet for denne 

tomten. I praksis ligger disse tomtene ved siden av hverandre og det er lite som skiller dem med 

tanke på grunnforhold og topografi.  

Foreliggende notat omhandler derfor områdestabilitet også for Hydrogentomten og er utarbeidet 

i henhold til Veileder 1/2019 fra NVE [1].  

Det er gjort omfattende grunnundersøkelser på hele tomteområdet. Det er avdekket bløt og til 

dels sensitiv leire (kvikkleire) på myrområdet lavest i området. I tilgrensende områder (høyere i 

terrenget) er det ikke påvist leirmasser. Det er foretatt kalksementstabilisering langs 

myrområdet på begge tomtene, noe som i praksis skiller tomtene fra områder med eventuell 

kvikkleire. Det betyr at Hydrogentomten ikke representerer et utløpsområde for skred fra 

ovenforliggende område. Områdestabiliteten er dermed ivaretatt.  

Lokalstabilitet i forbindelse med utbygging av tomtene må ivaretas i detaljfasen.  

Storulykkeforskriften er også omtalt i forbindelse med utbygging på Hydrogentomten. Basert på 

en analyse av mulige utløpsdistanser mener Sweco at en sikkerhetssone på 6 m mellom 

bergskjæring og storulykkekomponenter vil være tilstrekkelig for å ivareta restrisiko for en 

hendelse som utfall fra bergskjæring.  
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NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE (NGU), LØSMASSEKART 
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Hydrogentomt 
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OVERSIKTSBILDER AV HYDROGENTOMT 

 
Hydrogentomt (sett mot nordvest) 

 
Hydrogentomt (sett mot sydøst) 
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Hydrogentomt, skjæring, søndre del (sett mot nordvest) 

 
Hydrogentomt, skjæring, nordre del (sett mot syd) 
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