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1 Sammendrag og oppsummering 

Basert på datagrunnlaget som foreligger i notatet antas grunnvannstanden å 

ligge høyt i området. Grunnvannstanden er målt med «divere» (digitale 

grunnvannsloggere) som viser at den ligger gjennomsnittlig på 0,58 meter 

under terreng i brønn 1 og 0,65 meter under terreng i brønn 2 på Vollskogen. 

Område er vått, og det er trolig lite med sirkulasjon av grunnvann på grunn av 

løsmasser med lav hydraulisk konduktivitet i området.  

2 Innledning 

Rambøll AS er engasjert på vegne av Ås Hageby Holding AS for å bistå med 

innledende hydrogeologiske undersøkelser av Vollskogen i Ås kommune. 

Vollskogen er et skogsområde vest for Ås sentrum. Området skal reguleres til 

boligområde. Omtrentlig planområde er vist i Figur 1. I tidlig fase har Rambøll 

etablert to miljøbrønner (observasjonsbrønner) med digitale grunnvannsloggere 

for å overvåke grunnvannsnivået og få et bilde over grunnvannstrømningene i 

området. Brødrene Myhre AS boret brønnene sammen med hydrogeologene 

Jonas Thu Olsen og Ingrid Austad Pottier. Brønn 1 ble boret fredag 23 oktober 

2020 nærmest pentagon og brønn 2 ble boret 26 oktober 2020 (Figur 6). 

 

Figur 1. Oversiktskart over området. 
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3 Geologi  

Ifølge NGU sitt løsmassekart består området primært av tykke havavsetninger og området er under 

marin grense (Figur 2). 

 

 

Figur 2. Utsnitt fra kvartærgeologisk kart med grov inntegning av planområdet for detaljregulering (NGU, 

2020). 

 

Vegetasjonen i området er dominert av skog, men grenser til dyrket mark. I øst grenser planområdet til 

studentbyen Pentagon. Terrenget i området er relativt flatt og lavtliggende med kote på +63 til +78. I 

øst stiger terrenget svakt mot Herumveien og i vest stiger terrenget svakt mot Vollgårdene og E6. 

I nord ligger det store Kjerringjordet med en svak forsenkning i landskapet som drenerer mot innsjøen 

Årungen. Sør for Vollskogen, i en forsenkning mellom gårdene Børsum og Herum, starter en bekk som 

går mot Vestby sentrum. I følge «Datarapport fra grunnundersøkelser. Vollskogen i Ås» av Rambøll 

viser totalsonderingene i området at løsmassemektigheten varierer fra 0,7 meter til mer enn 9 meter 

under terreng, og at løsmassene i hovedsak består av grove, granulære masser. I enkelte punkt var det 

ifølge borleder også innhold av grove stein. I to av punktene antyder totalsonderingene på et lag av bløt 

leire, men dette laget ligger relativt dypt med grovere friksjonsmasser over (sand/grus). De geotekniske 

vurderingene fra 2018 konkluderer med at planområdet ikke er innenfor en faresone for skred, og 

vurderes heller ikke som et løsneområde. Observasjoner i felt under boring tyder på at massene rundt 

brønnene består av leire.  
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4 Hydrogeologiske forhold 

Vollskogen blir i kommunens ROS-analyse definert som et område hvor flomproblematikk er aktuelt, og 

hvor risikoen skal vurderes. Når skog fjernes, vil områdets fordrøyningsevne kunne reduseres. 

Terrenget innenfor planområdet kan bidra til at overvann samler seg opp og at overvannshåndtering 

svikter som følge av mye vann. En utbygging vil videre føre til flere harde flater som ikke infiltrerer 

vann like godt som vegetasjon. Landskapet er relativt flatt i området, og trolig befinner det seg et 

grunnvannsskille øst-vest på grunn utformingen av terrenget med antatte grunnvannsstrømninger som 

vist i Figur 3.  

 

 

Figur 3: Antatt grunnvannskilde og grunnvannsstrømninger  

i området basert på terrenget i området. Modifisert fra Kartverket (2020). 

 

Vegetasjonen i Vollskogen er dominert av trær og myr, og endrer seg i området hvor det antatte 

grunnvannsskillet går fra å være dominert av høye trær til busker og gress (Figur 4). Noe som 

underbygger teorien om at grunnvannsskillet går i dette området.  



 

 

4/11 

 

 

Figur 4: Vegetasjonsskille kan vise grunnvannsskille i terrenget. 

Foto: 23 oktober 2020. 

  

Området har mange dreneringskanaler, og observasjoner under befaring tyder på at vannstandsnivået i 

kanalene representerer grunnvannstanden i området (Figur 5). Grunnvannsnivået antas derfor å ligge 

like under terreng. Under befaring den 23 oktober 2020 hadde det regnet mye i forkant. De samme 

kanalene var tørre under befaring på sommeren. 

 

 

Figur 5: Dreneringsgrøfter i området. Foto 23. oktober 2020.  
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De geotekniske undersøkelsene tyder på grovere masser, men observasjoner i felt og masser fra 

brønnboringen tyder på finere masser som leiravsetninger. Leire kan fungere som en 

strømningsbarriere, og kan gjøre det vanskeligere for vannet å infiltrere og strømme. Det kan forklare 

at området er så fuktig. Et lite permeabelt eller tykt leirelag kan lage et hengende grunnvannsspeil.  

Under boring på brønn 1 ble massene lengre ned observert som tørrere, noe som kan tyde på at vi har 

et hengende grunnvannsspeil på grunn av leiravsetningene i området.  

 

5 Utforming av miljøbrønnene 

Det er etablert 2 miljøbrønner (observasjonsbrønner) innenfor tiltaksområdet (Figur 6 og Figur 7). 

Brønnene ble satt av Brødrene Myhre den 23 oktober 2020 (brønn 1) og 26 oktober 2020 (brønn 2) og 

til stede var hydrogeologene Jonas Thu Olsen og Ingrid Austad Pottier fra Rambøll.  

 

 

Figur 6: Brønnplasseringer. 
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Figur 7: Prinsippskille miljøbrønn. 

 

Miljøbrønnene er etablert med boring med foringsrør på Ø 168,3 mm. Det er boret med ringkrone i 

løsmasseboring, og det er kontrollboret 3 meter ned i fjell i brønn 2. Filteret som er brukt er i 

dimensjonene Ø63 mm PEHD plast. Det er satt opp 1 m sumprør i bunnen og stigerør med filter med 

lysåpning 0,3 mm til ca. 1 meter over terreng i hver brønn. Foringsrøret ble trukket til det sto igjen ca. 

1 meter under treng og ca. 1 meter over terreng for hver brønn. Under opptrekking av foringsrøret ble 

det sandkastet rundt miljøbrønnen. Leirmassene rundt brønnen kan kunne påvirke målingene ettersom 

leire fungerer som en barriere, og det er vanskelig for vannet å sirkulere.  

 

Brønn 1 ble boret ned til 12 meter uten at fjell ble nådd. Under boring ble det i hovedsak observert leire 

med enkelte grovere partikler lengre ned (Figur 8). Brønnen ble boret 3 meter dypere, men massene 

kollapset. Brønnen er målt til å være 9,70 meter dyp fra toppen av filterrøret. Filterrøret står ca. 1,23 

meter over bakken. Stigrøret ligger 0,1 meter under topp av filterrør. Diveren er installert på 7 meters 

dyp. Under boring av brønn 2 ble fjell nådd på 4,5 meter, og det ble kontrollboret. Brønn 2 er totalt 5,2 

meter dyp fra toppen av foringsrør. Foringsrøret står 0,95 meter over bakken. Stigrøret inni foringsrøret 

står 0,25 meter under foringsrøret. Diveren ble installert på 3 meters dyp.  
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Figur 8: Prøve av leiravsetninger hentet ut under boring av brønn 1 den 23 oktober 2020.  

 

Etter installasjon av miljøbrønnene ble grunnvannstanden i brønn 1 målt til 1,31 meter den 23 oktober 

2020 fra toppen av foringsrør. Grunnvannstanden i brønn 2 ble målt 1,69 meter den 28 oktober 2020 

også fra toppen av foringsrøret. Det vil si at grunnvannet står ca. 0,2 meter under terreng i brønn 1 og 

0,6 meter under terreng i brønn 2. Den 25 november 2020 ble grunnvannstanden i brønn 1 målt til å 

være 1,54 meter og brønn 2 til å være 1,70 meter. Begge målingene er gjort fra toppen av foringsrøret. 

Grunnvannstanden i brønn 1 sto den 25 november ca. 0,31 meter under terreng og ca. 0,75 meter i 

brønn 2. Brønn 1 er målt til å ligge på kote 75,51 og brønn 2 på kote 71,78. Kotehøyden på brønnene er 

målt med en viss usikkerhet.  
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6 Resultater fra poretrykksmålinger 

Figur 9 og Figur 11 viser svingninger i den hydrauliske trykkhøyden i kote målt i brønnene fra 23 

oktober 2020 for brønn 1 og 28 oktober 2020 for brønn 2 til 26 november 2020. Dataene er korrigert 

for det atmosfæriske trykket ved hjelp av et barometer som var satt opp i området, og for høyden på 

foringsrøret. Figur 10 og Figur 12 viser grunnvannsnivået under terreng for de samme brønnene i 

samme periode.  

  

Figur 9 viser den hydrauliske trykkhøyden for brønn 1 på Vollskogen. Den hydrauliske trykkhøyden 

svinger igjennom måleperioden. Gjennomsnittlig hydrauliske trykkhøyde er på kote 73,69. Minste 

verdien som er målt i perioden er på kote 73,59 og maksverdi på kote 73,83. Grunnvannsloggeren ble 

installert rett etter at brønnen var etablert. Det hydrauliske trykket svinger igjennom måleperioden med 

lavest verdi rundt 12 november 2020. Høyest verdi som er målt av grunnvannsloggeren er rundt 2 

oktober, ettersom det hydrauliske trykket målt rett etter installasjon av brønnen ikke er representativt. 

Da det vil ta tid for grunnvannet å stabilisere seg i leiravsetninger.  

 

 

 

Figur 9. Hydraulisk trykkhøyde representert i kote målt i brønn 1 på Vollskogen fra 23 oktober 2020 til 

26 november 2020. Den hydrauliske trykkhøyden svinger igjennom måneden med lavest verdi rundt 12 

november 2020. 

 

Grafen i Figur 10 viser grunnvannsnivået under terreng i brønn 1 på Vollskogen. Grafen viser at 

grunnvannsnivået svinger igjennom måleperioden, og har de høyeste verdiene som i Figur 9. 

Gjennomsnittlig grunnvannsnivå under terreng i brønn 1 i måleperioden er på 0,58 meter, 

minsteverdien på 0,44 meter og maks verdi på 0,68 meter.  
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Figur 10. Grunnvannsnivå under terreng i brønn 1 på Vollskogen. Målingene varierer igjennom 

måleperioden.  

 

Figur 11 viser den hydrauliske trykkhøyden for brønn 2 på Vollskogen. Den hydrauliske trykkhøyden 

svinger igjennom måleperioden. Gjennomsnittlig hydrauliske trykkhøyde er på kote 70,18. Minste 

verdien som er målt i perioden er på kote 70,04 og maksverdi på kote 70,33. Grunnvannsloggeren ble 

installert to dager etter at brønnen var boret. Den hydrauliske trykkhøyden øker jevnt fra 7 november 

2020 til sitt høyest punkt rundt 18 november 2020.    

 

 

 

Figur 11. Hydraulisk trykkhøyde målt i brønn 2 på Vollskogen fra 28 oktober 2020 til 26 november 2020. 

Den hydrauliske trykkhøyden øker jevnt fra 7 november 2020 til sitt høyeste punkt rundt 18 november 

2020. 
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Figur 12 viser grunnvannsnivået under terreng i brønn 2 på Vollskogen i måleperioden. 

Grunnvannsnivået i måleperioden har ligget gjennomsnittlig på 0,64 meter, minsteverdien på 0,45 

meter og maksverdi på 0,79 meter.  

 

 

Figur 12. Grunnvannsnivå under terreng i brønn 1 på Vollskogen. 

 

7 Hydrogeologiske vurderinger og videre anbefaling 

Basert på datagrunnlaget som foreligger ligger grunnvannstanden høyt i terrenget. Målingene viser at 

grunnvannstanden ligger gjennomsnittlig 0,58 meter under terreng i brønn 1 og 0,64 meter i brønn 2. 

Det er observert mye lavpermeable løsmasser som kan fungere som en strømningsbarriere. Ut ifra dette 

tolkes det at det vil ta lang tid for grunnvannet å strømme i området og det vil ta lang tid for vann å 

infiltrere i området. 

 

Måleserien er basert på en relativt kort tidsserie. Grunnvannet kan variere betydelig med årstider, og 

det anbefales derfor at man overvåker grunnvannsnivået videre dersom man ønsker ytterlige 

dokumentasjon på grunnvannet i området.  

 

Dersom det skal anlegges parkeringskjeller må det gjøres avbøtende tiltak for å påse at konstruksjonen 

ikke blir påvirket av grunnvannet. Dersom det skal etableres kjeller må denne gjøres vanntett. Det er 

ønskelig at grunnvannstanden ikke senkes, og det at gjøres tiltak for å opprettholde dagens 

grunnvannstand.     
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9 Vedlegg 

9.1 Vedlegg 1. Brønnboringslogg. 


