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Mr. Pukks anlegg Fetmosen i Aurskog Høland – plan for 
kontroll av utslipp av vann. 

Bakgrunn 
NIBIO er engasjert av  Mr. Pukk Høland AS/Magne Sundby per telefon til  å lage en 

plan for håndtering av avrenning fra et pukkverk som også er planlagt som utfylling 

av ren jord/lite forurensede masser (LFM) ved Fetmosen i Aurskog Høland. Avrenning 

fra pukkverket er blitt overvåket av Nibio siden våren 2020. 

Lokalisering 

Lokalisering av Mr Pukks anlegg i Aurskog Høland er vist i vedlegg 1. Anlegget omfat-

ter uttak av stein og produksjon av pukk, og planlagt mottak av naturlig mineraljord 

og lite forurensede masser etter avlusttet uttak (vedlegg 3). Eksisterende prøveta-

king av avrenning utføres i punkter vist i vedlegg 2. Overvåkingen av vann i 2020 er 

beskrevet i egen rapport (Haarstad, 2021). 

Det anbefales å bygge et rensedam samt utføres prøvetaking av avrenningen som kan 

dokumentere at utslippet tilfredsstiller krav om utslipp av suspendert stoff til vann 

og eventuelle andre utslipp ved etablering av mottak av masser, ref. Forurensnings-

forskriftens § 30-6; «Prosessvann uten miljø- eller helseskadelige stoffer/egenskaper 

kan slippes til sjø- eller ferskvannsresipient dersom maksimalkonsentrasjon av fast-

stoff/suspendert stoff (SS) i utslippspunktet er under 50 mg/l og dersom utslippet 

ikke medfører nedslamming i resipienten». 
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beskrevet i egen rapport (Haarstad, 2021 ). 

Det anbefales å bygge et rensedam samt utføres prøvetaking av avrenningen som kan 

dokumentere at utslippet tilfredsstiller krav om utslipp av suspendert stoff til vann 

og eventuelle andre utslipp ved etablering av mottak av masser, ref. Forurensnings- 

forskriftens § 30-6; «Prosessvann uten miljø- eller helseskadelige stoffer/ egenskaper 

kan slippes til sjø- eller ferskvannsresipient dersom maksimalkonsentrasjon av fast- 

stoff /suspendert stoff (SS) i utslippspunktet er under 50 mg/l og dersom utslippet 

ikke medforer nedslamming i resipienten». 
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Dette notatet omtaler følgende: 

Anslag over forventet avrenning 

Etablering av tiltak mot uønskede utslipp 

 

De tiltak som foreslås her kan lett tilpasses endringer i dimensjoneringsgrunnlaget 

ved å utvide/bygge nye filterdammer. 

 

1. Kartlegging av drenering og avrenning 

Det er brukt klimadata fra stasjon Bjørkelangen for 2020 med døgnverdier av nedbør 

og lufttemperatur (vedlegg 3). Avrenning fra området vil stamme fra nedbøren innen-

for det aktuelle området for lagring vist i vedlegg 3. Evapotranspirasjonen er anslått 

til 1 mm/dag i perioden hvor lufttemperaturen er konstant over null.  

Det antas at all infiltrerende nedbør samles opp som avrenning ved bunntetting og 

drenering  som vist i vedlegg 6. 

 

Total nedbør 755 mm. Normal 720 mm/år. Evapotranspirasjon 215 mm/år, netto av-
renning 505 mm/år. 

Totalt areal: 82 256 m2 

Netto avrenning: 42 000 m3/år eller 115 m3/dag 

Avrenningsvolum fra middelsregn: 51 m3/hektar. 

 

 

Tabell 1. Delområder med foreslått separat behandling av avrenningen, og anslag 
over midlere og dimensjonerende (1.5 x midlere) avrenning (Q), dam-areal og -
belastning, samt forventet belastning av partikler. 

Område Totalt 

Areal (m2) 

Q 

(mm/år) 

Dim. Q 

(m3/ha) 

Belastning 

(m3/d) 

Partikkel- 

konsentrasjon 

Jordfylling 83 000 505 51   Høyt 

Rensedam 400     115 Høyt 

Bekk        Lavt 

 

 

 

 

Dette notatet omtaler følgende: 

Ansla over forventet avrennin 

Etablerin av ti l tak mot uønskede utsli 

De ti l tak som foreslås her kan lett tilpasses endringer i dimensjoneringsgrunnlaget 

ved å utvide/bygge nye filterdammer. 

1. Kartle in av drenerin o avrennin 

Det er brukt klimadata fra stasjon Bjørkelangen for 2020 med døgnverdier av nedbør 

og lufttemperatur (vedlegg 3). Avrenning fra området vil stamme fra nedbøren innen- 

for det aktuelle området for lagring vist i vedlegg 3. Evapotranspirasjonen er anslått 

t i l  1 mm/dag i perioden hvor lufttemperaturen er konstant over null. 

Det antas at all infiltrerende nedbør samles opp som avrenning ved bunntetting og 

drenering som vist i vedlegg 6. 

Total nedbør 755 mm. Normal 720 mm/är. Evapotranspirasjon 215 mm/är, netto av- 
renning 505 mm/är. 

Totalt areal: 82 256 m' 

Netto avrenning: 42 000 m ' / ä r  eller 115 m'/dag 

Avrenningsvolum fra middelsregn: 51 m'/hektar. 

Tabell 1. Delområder med foreslått separat behandling av avrenningen, og anslag 
over midlere og dimensjonerende (1.5 x midlere) avrenning (Q), dam-areal og - 
belastning, samt forventet belastning av partikler. 

Område Totalt Q Dim. Q Belastning Partikkel- 

Areal ( m ' )  (mm/ä r )  (m' /ha) ( m ' / d )  konsentrasjon 

Jordfyl l ing 83 000 505 51 Høyt 

Rensedam 

Bekk 

400 115 Høyt 

Lavt 
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2. Etablering av tiltak mot utslipp 

Området ved Fetmosen har myr nedstrøms som kan egne seg for etblering av ren-

sedam og kan fungere som våtmarksanlegg for etterpolering. 

Tidligere undersøkelser (Haarstad (2021) i bekken viste ingen forurensning i bekken 

fra pukkverket.  

Det er derfor hensiktsmessig å fokusere på fjerning av partikler i avrenningen, selv 

om overvåkingen av bekken fortsatt vil inkludere flere parametre. 

 

Netto avrenning: 151 m3/dag 

Avrenningsvolum fra middelsregn: 51 m3/hektar. 

Tørrværsvolum i dam:  357 m3. 

Sidekanter: 19 x 19 m. 

Volum rensedam inklusive fordrøyning: 500 m3 sikkerhetsfaktor 1,4 

Totalt dyp. 1.25 m 

Høyde fordrøyningsbasseng: mindre enn 0.5 m 

Volum inklusive fordrøyning: 536 m3 

Oppholdstid: knapt 4 dager. 

 

Forslag til utforming av rensedam er vist i vedlegg 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Etablerin av ti l tak mot utsli 

Området ved Fetmosen har myr nedstrøms som kan egne seg for etblering av ren- 

sedam og kan fungere som våtmarksanlegg for etterpolering. 

Tidligere undersøkelser (Haarstad (2021) i bekken viste ingen forurensning i bekken 

f ra pukkverket. 

Det er derfor hensiktsmessig å fokusere på fjerning av partikler i avrenningen, selv 

om overvåkingen av bekken fortsatt vil inkludere flere parametre. 

Netto avrenning: 151 m'/dag 

Avrenningsvolum fra middelsregn: 51 m'/hektar. 

Tørrværsvolum i dam: 357 m?. 

Sidekanter: 19 x 19 m. 

Volum rensedam inklusive fordrøyning: 500 m3 sikkerhetsfaktor 1,4 

Totalt dyp. 1.25 m 

Høyde fordrøyningsbasseng: mindre enn 0.5 m 

Volum inklusive fordrøyning: 536 m? 

Oppholdstid: knapt 4 dager. 

Forslag til utforming av rensedam er vist i vedlegg 4. 
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Konklusjoner og anbefalinger 

NIBIO anbefaler å etablere tiltak mot avrenning av partikler fra delområder i form av 

rensedam på 0,4 dekar. Det er arealer tilgjengelig og det forventes at tiltakene vil 

redusere utslipp av suspendert stoff tilstrekkelig. 

Overvåking av avrenningen er igangsatt og bør fortsette så lenge anlegget er i drift. 

 

 

Ås, 20. mars 2021 

 

Ketil Haarstad       

Seniorforsker

Konklusjoner og anbefalinger 

NIBIO anbefaler å etablere ti ltak mot avrenning av partikler fra delområder i form av 

rensedam på 0,4 dekar. Det er arealer tilgjengelig og det forventes at tiltakene vil 

redusere utslipp av suspendert stoff tilstrekkelig. 

Overvåking av avrenningen er igangsatt og bør fortsette så lenge anlegget er i drift. 
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Seniorforsker 
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Vedlegg. 

1. Lokalisering 

2. Prøvepunkter vann 

3. Klima og hydrologi 

4. Rensedammer 

5. Bilder av rensedam ved pukkverk 

6. Drenering og oppsamling 
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Vedlegg	2.	Blå	sirkler:	forslag	til	prøvepunkter	overflateavrenning.	
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Vedlegg 2. Blå sirkler: forslag til prøvepunkter overflateavrenning. 



	 1	

Vedlegg	3.	Klimadata	og	hydrologi.	

	

	

Bjørkelangen/Aurskog.	Nedbør	(mm/dag)	og	lufttemperatur	(gjennomsnitt	per	
dag)	for	2020.		Total	nedbør	755	mm.	Normal	720	mm/år.	Evapotranspirasjon	
215	mm/år,	netto	avrenning	505	mm/år.	

	

Overvannsdammer	består	vanligvis	av	et	tørrværsvolum	(minimum	vannhøyde)	

og	et	fordrøyningsvolum	som	skal	dempe	større	avrenningsepisoder.		

	

	

Overvannsdam	(Åstebøl,	2007).	

	

Vedlegg 3. Klimadata og hydrologi. 
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Bjørkelangen/Aurskog. Nedbør (mm/dag) og lufttemperatur (gjennomsnitt per 
dag) for 2020. Total nedbør 755 mm. Normal 720 mm/år.  Evapotranspirasjon 
215 mm/år,  netto avrenning 505 mm/år .  

Overvannsdammer består vanligvis av et tørrværsvolum (minimum vannhøyde) 

og et fordrøyningsvolum som skal dempe større avrenningsepisoder. 
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Dimensjonering	av	slike	dammer	er	viktig	for	renseevnen.	Erfaringer	viser	at	

dersom	forholdet	mellom	tørrværsvolumet	av	en	dam	og	middelregn-volumet	er	

større	enn	6	til	10	vil	renseevnen	for	partikler	(SS)	være	større	enn	80	%,	se	

figur	4.		

	

	

Rensegrad	for	suspendert	stoff	(TSS)	og	fosfor	i	overvannsdammer.	

	

Totalt	areal:	53961,	bruker	54000	daa,	veg	etc.	6,5	daa		

Utfyllingsareal:	108,5	daa	

Netto	avrenning:	151	m3/dag	

Avrenningsvolum	fra	middelsregn:	51	m3/hektar.	

Tørrværsvolum	i	dam:		357	m3.	

Sidekanter:	19	x	19	m.	

Volum	inklusive	fordrøyning:	536	m3	

Oppholdstid:	knapt	4	dager.	

	

	

Dimensjonering av slike dammer er viktig for renseevnen. Erfaringer viser at 

dersom forholdet mellom tørrværsvolumet av en dam og middelregn-volumet er 

større enn 6 til 10 vil renseevnen for partikler (SS) være større enn 80 %, se 

figur 4. 

ten ibassengt (V') 
M " 4 r e n n i n g r o l u m  Es a l i g n  ( · )  

. . 
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Rensegrad for suspendert stoff (TSS) og fosfor i overvannsdammer. 

Totalt areal: 53961, bruker 54000 daa, veg etc. 6,5 daa 

Utfyllingsareal: 108,5 daa 

Netto avrenning: 151 m3/dag 

Avrenningsvolum fra middelsregn: 51 m3/hektar. 

Tørrværsvolum i dam: 357 m3. 

Sidekanter: 19 x 19 m. 

Volum inklusive fordrøyning: 536 m3 

Oppholdstid: knapt 4 dager. 
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Eksempel	på	sikring	av	utløp.	

Overløp	over	dammer	må	sikres	mot	erosjon	ved	høy	vannføring.	Et	eksempel	er	

vist	over.	

Eksempel på sikring av utløp. 

Overløp over dammer må sikres mot erosjon ved høy vannføring. Et eksempel er 

vist over. 
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Kart	over	planlagt	oppfyllingsområde	(oppdragsgiver).	Kart over planlagt oppfyllingsområde ( oppdragsgiver). 
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Vedlegg 4. Rensedam 

Det foreslås å etablere en permeabel rensedam, hvor vannet  kan 

sedimentere og filtreres ut av vannfasen. Hovedhensikten er å fjerne 

partikler og eventuell forurensing fra avrenningen. Det er noen få 

dimensjonerende parametre som bestemmer rensegraden for partikler; 

vannvolum, oppholdstid og dimensjonering (høyde, bredde og lengde) av 

sedimenteringsvolum, partikkelstørrelser og filterstørrelse.  

Forslag til utforming og plassering av dam er vist nedenfor.  

 

Forventet sediment 

De er ikke tatt prøve av støv/sediment ved lokaliteten. 

Kornfordelingskurven vist i figuren er fra et tilsvarende anlegg i Oslo. Dette 

hadde en midlere kornstørrelse (d50) på 0,09 mm, tilsvarende 90 mikrometer, 

og en sortering (d60/d10) på 17. Dette tilsvarer omtrent partikkelstørrelser 

som opptrer i vanlig avløpsvann, med midlere partikkelstørrelser på 60 til 

100 mikrometer, se figur 2. Basert på erfaringer fra brønn- og filterteknologi, 

vil et filter på fire ganger midlere kornstørrelse være effektive i å stanse 

transport av partikler med middelstørrelse. Kjernen kan ha kjerne med 

finfraksjon 3-7 mm eller 4-8 mm, og utgjøre en damfot som etableres i en 

grøft gravd ut i dammens lengderetning, og komprimert. Dekkes med grøvre 

masser.  

Bunntetting: siltgardin eller fiberduk kl.3. 

 

 

Vedlegg 4. Rensedam 

Det foreslås å etablere en permeabel rensedam, hvor vannet kan 

sedimentere og filtreres ut av vannfasen. Hovedhensikten er å fjerne 

partikler og eventuell forurensing fra avrenningen. Det er noen få 

dimensjonerende parametre som bestemmer rensegraden for partikler; 

vannvolum, oppholdstid og dimensjonering (høyde, bredde og lengde) av 

sedimenteringsvolum, partikkelstørrelser og filterstørrelse. 

Forslag til utforming og plassering av dam er vist nedenfor. 

Forventet sediment 

De er ikke tatt prøve av støv/sediment ved lokaliteten. 

Kornfordelingskurven vist i figuren er fra et tilsvarende anlegg i Oslo. Dette 

hadde en midlere kornstørrelse (dso) på 0,09 mm, tilsvarende 90 mikrometer, 

og en sortering (do /do)  pa 17. Dette tilsvarer omtrent partikkelstorrelser 

som opptrer i vanlig avløpsvann, med midlere partikkelstørrelser på 60 til 

100 mikrometer, se figur 2. Basert på erfaringer fra brønn- og filterteknologi, 

vil et fi lter på fire ganger midlere kornstørrelse være effektive i å stanse 

transport av partikler med middelstørrelse. Kjernen kan ha kjerne med 

finfraksjon 3-7 mm eller 4-8 mm, og utgjøre en damfot som etableres i en 

grøft gravd ut i dammens lengderetning, og komprimert. Dekkes med grøvre 

masser. 

Bunntetting: siltgardin eller fiberduk kl. 3. 
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Siktekurver for støv fra pukkverk (N00267448), slam fra bekken nedstrøms 

(49), og slam fra bekken ca. 50 m lenger nedstrøms (50). Fra middels sand 

og finere partikler er en stor del av partiklene fjernet 50 m nedstrøms. 

 

 

Eksempel på partikkelstørrelser i avløpsvann (H. Helnes, SINTEF Vann og 

Miljø). 
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Dam.	Areal	dam/sedimentasjonsbasseng	ca.	400	m2,	for	eksempel	10	x	20	m.	

	

	

Dam. Areal dam/sedimentasjansbasseng ca. 400 m2, for eksempel 10 x 20 m. 

Vanrifnje ved norinat.- 
vamstano 
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Oppsamling	med	tett	skulder	nedstrøms	mot	dam	med	tett	kant	og	drenering.	

,# Avs½) lD.r; 1 

drenerino 
"'· 

Oppsamling med tett skulder nedstrøms mot dam med tett kant og drenering. 
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Vedlegg	5.	Bilder	fra	rensedam	ved	pukkverk.	
	

	
Vann	drenert	fra	pukkverk/lagringsplass	for	jord.	
	

	
Vann	etter	rensing	gjennom	filter.	

Vedlegg 5. Bilder fra rensedam ved pukkverk. 

Vann drenert fra pukkverk/lagringsplass for jord. 

e f 3 f -  
Vann etter rensing gjennom filter. 

1 



	 1	

Vedlegg	6.	Drenering	og	oppsamling	
	

	
Profiler	gjennom	anlegget	(se	område	vedlegg	3)	med	inntegnet	avslutning	og	
tverrgående	drenering	mot	nedstrøms	rensedam.	
	

	
Anlegg	avsluttes	med	støttekant,	tett	bunntetting	og	drensrør	mot	lavpunkt	ved	
rensedam.	Plasseringen	er	skjematisk	og	ikke	fastlagt.	

Vedlegg 6. Drenering og oppsamling 
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Profiler gjennom anlegget (se område vedlegg 3) med inntegnet avslutning og 
tverrgående drenering mot nedstrøms rensedam. 
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Anlegg avsluttes med støttekant, tett bunn tetting og drensrør mot lavpunkt ved 
rensedam. Plasseringen er skjematisk og ikke fastlagt. 
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