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1 Innledning 

Det planlagte massemottaket ligger i en ravinedal sør for Mork gård, omtrent 2 km sørvest for Eidsvoll 

sentrum. Området har adkomst fra fv. 506 Dønnumskia. Planområdet omfatter ravinedalen sør for 

Mork gård, samt deler av fv. 506 som foreslås regulert med fortau. 

 

Figur 1: Planområdets beliggenhet sør for Eidsvoll. Utsnittet viser avgrensningen av varselgrensen fra 2012. 

Det planlegges for et massemottak i ravinen. Hensikten er å tilrettelegge for et mottak av rene masser, 

hvor geotekniske forutsetninger, terrengforming, jordbruk som etterbruk og påvirkning på biologisk 

mangfold har vært noen av de største fokusområdene i planarbeidet. Det tilrettelegges for et 

massemottak for rene masser som det er vurdert at ikke har en samfunnsnyttig bruk i andre områder, 

og derfor at tilrettelegging av jordbruk som etterbruk vil være det beste samfunnsnyttige tiltaket for 

disse massene.  
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2 Grunnlaget for planarbeidet 

2.1 Bakgrunn og parter 

Det er et stort behov for mottak av masser i dette området, både på grunn av BaneNORs etablering av 

dobbeltspor og øvrig utvikling i regionen. Tiltaket krever detaljregulering. 

Rolle Part og ansvarlig kontaktperson 

Forslagsstiller Hagen gjenvinning AS v/ Arild Hagen.  

Rådgiver Guni Consult v/ Gunnar Nilsen 

 

Planfaglig konsulent COWI AS v/ Cathrine Fosen Haug  

(Ansvarlig for planarbeidet). 

 

Planmyndighet Planavdelingen i Eidsvoll kommune v/ Marco Skotti 

 

Part med spesielle interesser BaneNOR v/ Prosjekteringsleder Terje Grønvold 

VA ansvarlig Lars Båstad 

 

2.2 Planmessige rammer 

Avgrensing 

Planavgrensningen er utformet slik at den sikrer ivaretakelse av nødvendige arealer for massemottaket, 

adkomst, mellomlagring av masser, samt nødvendige arealer for å sikre en optimal utforming av 

terrenget i tilslutning til eksisterende terreng. I øst grenser planområdet til eksisterende ravinerygg og 

bekkeløp, i god avstand til jernbanen. I tillegg til massemottaket omfatter planen også fortau langs 

bebyggelsen i fv. 506 Dønnumskia, på strekningen nærmest Eidsvollvegen.  

Planstatus gjeldende kommuneplan 2013-2024 

Planområdet er uregulert og avsatt til LNF-område i gjeldende kommuneplan. Deler av den 

nordvestlige delen av området er også avsatt med sikringssone H190_1 "restriksjonsområde rundt 

Gardermoen lufthavn". I sørøst grenser planområdet til et mindre område avsatt til jernbane.  

Tilgrensende plan 

Gardermobanen, Venjar – Eidsvoll, PlanID 023726100, vedtatt 6.9.2016 

Planområdet grenser mot BaneNORs plan for dobbeltspor på Gardermobanen (Venjar – Eidsvoll). 

Arealene som grenser mot planområdet for massemottaket er regulert med formål Landbruk og 

bestemmelsesområde Anlegg- og riggområde, #1 Midlertidig anleggsområde. Det er gitt bestemmelser 

om hvordan disse arealene kan benyttes. 
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Figur 2:Utsnitt som viser massemottakets omtrentlige plassering sett i forhold til vedtatt plan for Gardermobanen. 

2.3 Planprogram, konsekvensutredning og ROS-analyse  

Det vises til fastsatt planprogram for Mork gård massemottak. Det ble i dette planprogrammet avklart 

at området ikke krever en konsekvensutredning, men at det er særskilte forhold som skal ivaretas 

gjennom reguleringsplanarbeidet. Det vises til kapittel 3.3 i denne planbeskrivelsen for nærmere 

beskrivelse av tiltaket og hvilke virkninger tiltaket medfører. 
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2.4 Planprosess 

Den første henvendelsen om planene for området ble gjort 

til Eidsvoll kommune våren 2012. Oppstart av planarbeid 

og høring av planprogram ble varslet mai 2013. 

Planprogrammet ble fastsatt 09.12.2014. Endret 

plangrense ble varslet i august 2015. På grunn av arbeid 

med geotekniske vurderinger har det gått lang tid (fire år), 

og det ble derfor varslet oppstart på ny i april 2019. 

Varselbrev ble sendt til grunneiere i/rundt planområdet og 

offentlige instanser som kan ha interesse av planarbeidet. 

Det ble mottatt 7 merknader til varselet i 2015. I tillegg 

har to parter uttalt seg til planprogrammet. Disse anses 

også som merknader til varsel om oppstart. Sammendrag 

med forslagsstillers kommentar er vedlagt sammen med 

kopi av merknadene i sin helhet, som del av 

planmaterialet. 

Ved ny varsling i 2019 kom det inn syv merknader. Disse 

er oppsummert og svart ut i eget vedlegg. Merknadene er 

også vedlagt i sin helhet. 

Oppstartsmøte ble avholdt 11.03.2019. 

Planforslaget er utarbeidet i perioden etter varsling og 

frem til levering vinteren 2020. 

Diagrammet til høyre viser planprosessen i henhold til 

plan- og bygningsloven frem til sluttbehandling. 
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2.5 Dagens situasjon, beskrivelse av planområdet 

Nærområdet 

Planområdet ligger like sør for Mork Gård, i Eidsvoll kommune. Området ligger like vest for Andelva, 

som er en avgreining fra Vorma. I vest grenser planområdet til fv. 506 Dønnumskia. Mork gård ligger 

innenfor samme eiendom, men inngår ikke som del av planforslaget. Mork gård har status som vernet 

bebyggelse. 

Planområdet består av en ravinedal og eksisterende infrastruktur, herunder anleggsvei og deler av fv. 

506. Områdene rundt er i stor grad jordbruksareal med noe bebyggelse. Adkomsten til området er via 

eksisterende jordbruksveg sørvest for ravinedalen. Eksisterende avkjørsel har god frisikt i kryss med 

fylkesvegen.  

Ravinedalen består av krattskog med noe grasmark, gammel fylling, beite, noe myr og mindre 

bekkesildrer. Planområdet ligger omtrent på kote 143 - 177 moh. 

Trafikkforhold 

Massemottaket har avkjøring fra fv. 506 Dønnumskia. Fv. 506 er utformet uten gang- og sykkelveg 

eller fortau, og med fartsgrense 60 km/t. Planområdet strekker seg fra massemottaket og til krysset fv. 

506 Dønnumskia x fv. 181 Eidsvollvegen. Det er registrert en ÅDT på 1143 langs fv. 506 på 

strekningen forbi avkjøringen til massemottaket. 

Terreng og landskapsvirkninger 

Landskapet på Eidsvoll preges av vidstrakte, skogkledde åser, sletteland som er dekket av marine 

løsmasseavsetninger og vassdrag. Slettelandet er imidlertid mosaikkpreget og oppstykket av lave åser 

som skaper større og mindre landskapsrom. Eidsvoll kommune og omkringliggende omland består 

også av ravinelandskap. 

Naturmangfold 

Kunnskap om naturmangfold bygger på rapporten: "Registrering i forbindelse med utredning av 

massemottak", utgitt av Sparstad Naturkartlegging i 2014, del av vedlegg 8. Oppdatert kunnskap er 

innhentet i mars og april 2019 fra åpne databaser Artsdatabanken, Miljødirektoratets Naturbase og 

Vann-nett.  Planområdet er en leirravine, en geotop som er rødlistet og sårbar som naturtype (VU). 

Ravinen er vurdert til verdi B, regionalt viktig. Inne i ravinen er det registrert flere naturtyper med 

verdi C. Når det gjelder økosystemtilnærming og samlet belastning er ravinen ved Mork gård en del av 

et større ravinesystem som drenerer til Andelva.  

Friluftsliv 

Det er opplyst fra en nabo at de berørte veiene er hyppig benyttet som turveier. Grunneier på Mork 

gård forteller at ravinedalen, som blant annet består av et gammelt beite, blir brukt til sporadisk jakt og 

til ridning av beboerne på gården. Det foregår ikke ordinært og allment friluftsliv innenfor området. 

Kommunen har ikke kartlagt planområdet som et viktig friluftsområde. 
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3 Planforslaget 

3.1 Plankartet 

Under vises utsnitt av plankartet for tiltaket. På grunn av at det også planlegges for etablering av fortau 

langs deler av fv. 506, er plankartene delt opp i ulike kartblad. På utsnittet under vises tiltakenes 

beliggenhet i forhold til hverandre. På de neste sidene ses nærmere utsnitt av plankart for det enkelte 

tiltak.  For riktig målestokk henvises det til vedlagt pdf med plankart.  

 

Figur 3: Utsnitt som viser hvor de ulike tiltakene er planlagt, sett i forhold til hverandre.  
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Figur 4: Plankartet (del 1) som viser planlagt fortau langs deler av fv. 506 med tilhørende anleggsområde. 

 

 
Figur 5: Plankartet (del 2) viser massemottaket med adkomst. 
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3.2 Arealregnskap 

I tabellen under vises en oversikt over hvordan fordelingen av de ulike arealformålene i plankartet. 

Tabell 1: Arealoversikt fra plankartet 

Formål Areal i daa 

Bebyggelse og anlegg:  

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 1,8 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  

Veg 0,1 

Fortau 0,6 

Annen veggrunn – grøntareal 0,4 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift:  

Jordbruk 114,7 

Sum planområdet: 117,6 

 

3.3 Beskrivelse 

Grunnstabilitet 

Det er utarbeidet en stabilitetsvurdering basert på parameterrapport, grunnundersøkelsesdatarapport og 

Norsk Standard. Vurderingen konkluderer med at planlagt massemottak, med en støttefylling av 

egnede steinmasser opparbeidet på riktig måte, vil ha tilfredsstillende områdestabilitet. Gjennom 

bestemmelsene er det sikret at det gjøres nødvendige tiltak i tråd med den geotekniske vurderingen. 

 

Det har vært dialog med BaneNOR om en tidligere løsning til støttefylling som lå nærmere jernbanen 

enn det planforslaget legger opp til. BaneNOR samtykket til det første forslaget. Planforslaget bygger 

på de samme geotekniske prinsippene som ble oversendt BaneNOR, men støttefyllingen er flyttet 

lengre unna jernbanen. Planforslaget anses dermed å være enda bedre tilpasset BaneNORs ønsker om 

god avstand mellom støttefylling og jernbane, enn i det forslaget som det ble gitt samtykke til.  

Hydrogeologi, drenering og fangdammer 

Det er gjort hydrologiske vurderinger knyttet til tiltaket. Disse kan ses i sin helhet i vedlegg 11. I 

bunnen av ravinen går et bekkefar som har utløp til Andelva i sørøst. Geoteknisk rapport beskriver 

mye leire i området. Leire egner seg ikke til uttak av grunnvann. Det er ikke grunnvannsbrønner i 

området som er brukt til vannforsyning.  
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Figur 6: Kartutsnitt som viser ravinedalen (med rød strek) og eksisterende bekkeløp med utløp til Andelva. 

Det er lite trolig at grunnvannet blir påvirket i stor grad. Det kan forekomme en økning av 

grunnvannsstand inn mot ravineområdet etter at det er fylt med masser. Dette er avhengig av hvor tette 

massene som påføres er. Grunnvannsstand i tilkjørte masser vil henge sammen med grunnvannstanden 

i omliggende løsmasser. Fremtidig grunnvannstand vil være avhengig av hvor permeable massene er 

og hvor godt drenssystemet fungerer. 

Før det mottas masser skal det etableres et drenssystem langs eksisterende skråninger slik at vannet 

som kommer ut fra bakken kan dreneres bort. Den nåværende bekken som ligger i bunnen av ravinen 

vil bli renset og plassert i rør slik at vannet som samles i bunnen av ravinen kan dreneres ut av ravinen, 

slik det gjøres i dag. Det tillates ikke fylt med tette masser over dreneringssystemet, da dette kan 

medføre at systemet tettes og vannet ikke ledes ut av ravinen.  

Planforslaget legger opp til et drenssystem med perforerte PR-rør med omliggende dreneringsmasser. 

Rundt de drenerende massene må det benyttes masseseparasjonsduk for å hindre tetting av massene. I 

de drenerende massene legges det drensrør. I tillegg til tilrettelegging av drensrør, anbefales det at det 

etableres en kulvert i støttefyllingen i bunnen av ravinen. Kulverten vil fungere som et overløp for 

dreneringssystemet og dermed kunne ta unna større flomvannføringer. I figuren under vises prinsippet 

for dreneringssystem og kulvert ved støttefyllingen. I anleggsfasen vil det være en ansvarlig aktør som 

vil påse at både drenssystem og geotekniske løsninger blir etablert i henhold til anbefalinger.  

For nærmere beskrivelse av drenering henvises det til vedlagt driftsplan. 
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Figur 7: Prinsippskisse for dreneringssystem og kulvert i støttefylling. 

 

 

Figur 8: Forslag til plassering av drensrør innenfor planområdet.  

Trafikale løsninger, trafikksikkerhet 

Av hensyn til trafikksikkerheten til beboerne langs fv. 506 Dønnumskia skal det etableres et fortau 

langs veien ved boligene. Fortauet er regulert fra krysset Dønnumskia x Eidsvollvegen og sørover til 

eiendommen med gbnr. 147/13. Ved å regulere fortau langs denne vegen vil en tilrettelegge for en 

trafikksikker løsning for myke trafikanter.   
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Figur 9: Vegtegning som viser forslag til fortausløsning langs fv. 506. 

På illustrasjonen over vises utsnitt av tegning for fortauet. Fv. 506 har en fartsgrense på 60 km/t og 

fortau langs denne vegen krever normalt en grøntrabatt mellom kjøreveg og fortau. I planforslaget er 

det imidlertid ikke lagt opp til en slik rabatt. Det er regulert med fortausbredde på 2,5 meter uten 

grøntrabatt. Dette fordi en grøntrabatt vil medføre behov for ekstra areal inn på tilgrensende 

eiendommer. De tilgrensende eiendommene har opparbeidede hager/innkjørsler i kort avstand til 

vegen og vil bli mer berørt jo bredere fortausløsning som reguleres. Det forventes kun at beboerne 

langs fortauet kommer til å benytte fortauet, og det anses derfor å være i beboernes interesse at 

inngrepet i tilgrensende eiendommer begrenses. Prosjektet har vurdert at det totalt sett vil være 

gunstigere å etablere fortau uten grøntrabatt for å skåne inngrep på tilstøtende eiendommer, enn å 

etablere grøntrabatt. Tilstøtende eiendommer vil uansett få en bedre og mer trafikksikker løsning enn 

det som er tilfellet i dagens situasjon.  

Som en konsekvens av etableringen av fortauet vil eksisterende bjørketrær bli berørt. Disse må mest 

sannsynlig fjernes. Det er likevel satt en bestemmelse som skal sikre at flest mulig trær blir stående, så 

sant det er gjennomførbart. Det er gjort vurderinger om fortauet heller bør ligge på motsatt side av fv. 

506. Det er konkludert med at en slik plassering ikke vil medføre bedre trafikksikkerhet for beboerne i 

og rundt Vegamotrabben, fordi de da må krysse vegen for å komme til fortauet. Ved en plassering av 

fortauet på motsatt side vil en i tillegg måtte flytte på eksisterende mastestolper samt at tiltaket vil 

medføre reduksjon i tilstøtende jordbruksarealer.  

Statens vegvesen har stilt krav til at adkomsten til massemottaket reguleres. Dette blir krysset fv. 506 x 

landbruksvegen til massemottaket. Dette krysset er i dag oversiktlig, uten noen sikthindringer (jorder 

på alle kanter) og dimensjonert med hensyn til BaneNORs regulerte anleggstrafikk frem til 

dobbeltspor Gardermobanen. Forslagsstiller ønsker å inngå en avtale som sikrer at veidimensjonering 

og kryssløsning tilstrekkelig for massemottaket bevares etter at BaneNOR er ferdig med sitt anlegg.  

I planbestemmelsene er det satt rekkefølgekrav til opparbeiding av fortau langs deler av fv. 506. Det er 

satt krav til at byggeplan skal godkjennes av offentlig vegmyndighet.  

Terreng og landskapsvirkning 

Det er gjort vurderinger av terrengforming og landskapsvirkninger av tiltaket. Planforslaget legger til 

rette for oppfylling av den vestre delen av ravinen. Hensikten med denne oppfyllingen er å sikre 

jordbruk som etterbruk. Utformingen av terrenget i ferdig situasjon er gjort med tanke på å sikre et 

godt terreng for jordbruk, håndtering av overvann og hensyn til Mork gård som et fredet objekt.  
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Planområdet ligger i et område hvor landskapet er definert som et viktig kulturlandskap. Landskapet 

har denne verdien ut fra opplevelsen sett fra Andelva. For å ivareta opplevelsen av landskapet, sett fra 

Andelva, er massemottaket avgrenset i et område hvor ravinedalen er smal og snur seg.   

I den østre avgrensningen av massemottaket skal det etableres en støttefylling som har til hensikt å 

forhindre skredhendelser fra tiltaket. Denne vil utformes slik at den tilpasses omkringliggende terreng, 

og utgjør en naturlig avslutning på ravinedalen. 

 

Figur 10: Illustrasjon som viser massemottaket i ferdig situasjon (vist med grønt, og støttefylling vist med grått), sett 

fra Andelva. I front ses jernbanen (mørk grå). 

 

Ved å begrense massemottakets utstrekning, anses hensynet til kulturlandskapet og den fredede 

bebyggelsen på Mork gård å være ivaretatt. 

Selve massemottaket, vest for støttefyllingen, vil utformes slik at det optimaliseres for jordbruk som 

etterbruk. Det er utformet slik at terrenget får en naturlig tilpassing til eksisterende terreng, slik at 

overgangen mellom nytt og eksisterende terreng blir så naturlig som mulig. Det nye terrenget skal 

også utformes slik at overvannet naturlig ledes bort og ikke blir liggende som basseng. Utsnittet under 

viser hvordan vannet ledes ved ferdig oppfylt terreng, i henhold til landskapsplanen, se vedlegg 5. 

Vedlegg 5 viser landskapsplan med illustrasjoner og snitt av massemottaket.  
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Figur 11: Massemottaket etter endt oppfylling, med illustrasjon av hvordan overvannet ledes gjennom området. De blå 

linjene illustrerer overvannets naturlige ledelinjer.  

Ved en tilrettelegging av massemottaket med jordbruk som etterbruk, hvor terrenget formes slik som 

illustrert under, vil det kunne fylles med totalt 618 000 m³ rene masser.  
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Figur 12: Massemottaket sett fra Mork gård.  

Ved oppbygging av steinfyllingen vil det være fokus på at steinfyllingen til enhver tid er høyre enn 

den bakenforliggende fyllingen. Steinfyllingen skal bygges opp i henhold til beskrivelsen i Geoteknisk 

rapport, vedlegg 6, og er også beskrevet i Driftsplan, vedlegg 4.   

Terrenget er formet slakt skrånet mot øst, slik eksisterende jordbruksareal er. Hellingen på terrenget er 

såpass slak at det ikke skal være til hinder for at jordbruksmaskiner skal kunne kjøre der.  

På illustrasjonene under vises området før og etter oppfylling. Utsnittene til venstre viser før 

oppfylling, mens utsnittene til høyre viser etter oppfylling. Trærne som vises i illustrasjonene er en 

korrekt gjengivelse av vegetasjonen, både av mengde og høyde, slik den var i 2017. 

  

Figur 13: Før oppfylling til venstre, og etter oppfylling til høyre. Illustrasjonene er sett fra øst.   

  

Figur 14: Før oppfylling til venstre, og etter oppfylling til høyre. Illustrasjonene er sett fra fv. 506/vest.  
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Det er vurdert at tiltaket ikke vil gi fjernvirkninger fra omkringliggende veger. Det er imidlertid en 

mulighet for at noe av bebyggelsen langs Ålborgvegen, på østsiden av Andelva, vil kunne ha utsikt til 

massemottaket. Når området er ferdig revegetert og jordbruk er etablert, vil dette inngå som en del av 

omgivelsene og ikke fremstå som et landskapsinngrep.  

Opparbeiding av fyllingen, driftsplan 

Som en del av planarbeidet er det utarbeidet en driftsplan for området, se vedlegg 4 for full versjon. 

Driftsplanen har til hensikt å si noe om hvordan området skal driftes, da et massemottak er en 

dynamisk prosess.   

Det forventes at det vil ta omtrent 15 år før massemottaket er fylt helt opp i henhold til anbefalingene i 

landskapsplanen. Noe av grunnen til at området forventes å bruke ca. 15 år før det fylles opp, er fordi 

det i utgangspunktet skal være et massemottak for deponering av lokale overskuddsmasser.  

Det legges til rette for at massemottaket kun skal motta rene masser, i hovedsak masser som 

sprengstein, sand, grus og fast leire. Det kan ikke utelukkes at det vil kunne bli tilkjørt mindre 

mengder av kvikkleire. Massemottaket tilrettelegger for mottak av overskuddsmasser som gjør at det 

kan tilrettelegges for jordbruk som etterbruk, og på den måten komme samfunnet til gode i form av økt 

jordbruksareal. Det legges opp til å motta masser som en ikke ser at det er hensiktsmessig å bruke på 

annet vis. Det er vurdert at å bruke disse massene til ny dyrka mark, vil være en nyttig bruk av 

massene.   

Dersom det skal mottas kvikkleire i området må dette legges i et passende område i ravinen. I tillegg 

må området avgrenses med jordfyllinger slik at ikke kvikkleiren flyter utover. Eventuelt må 

kvikkleiren kunne tørkes ut og behandles som vanlig leirmasse.  

I driftsplanen er det vist til forslag til hvordan en kan kontrollere mengden masser som mottas. Dette 

kan enten gjøres ved å veie massene som mottas, eller ved hjelp av en droneskanning som skanner 

området før, under og etter oppfylling.  

Matjorden som ligger i ravinen skal mellomlagres før det kan mottas masser i ravinen.  

Barn og unges interesser 

Barn og unges interesser knyttet til planen og tiltaket er ivaretatt ved tilrettelegging av fortau lang 

boligene i Dønnumskia. Fortauet er et trafikksikkerhetstiltak. Området er ellers ikke registrert som et 

friluftsområde i kommunens registreringer, og tiltaket anses ikke å være i konflikt med barn og unges 

interesser.  

Kulturminner 

Planområdet er ubebygget. Akershus fylkeskommune har gjennomført arkeologisk registrering av 

planområdet den 29.9 og 1.12.2014, uten at det ble gjort funn.  

Det er ingen kjente tidligere funn av automatisk fredete kulturminner på Mork gård, selv om deler av 

bygningene har kulturminneverdier og stammer fra en embetsbolig fra 1730-tallet med rester av en 

geometrisk terrassehage og er fredet. Disse ligger utenfor planområdet. Det er også funnet 

dyrkingsspor og gravhaug 700 og 1000 meter fra planområdet. Gjennom utarbeidelse av 

landskapsplanen er det satt fokus på tiltak som kan bidra til å begrense påvirkningen på Mork gård og 



 
PLANBESKRIVELSE FOR MASSEMOTTAK MORK GÅRD 

 
 

 

20 

dens beliggenhet i landskapet. Det er derfor forsøkt å ivareta deler av ravinen mellom gården og 

Andelva. Denne utformingen/avgrensningen er gjort i samarbeid med Akershus fylkeskommune. Ved 

å beholde den østre delen av ravinen uberørt, vil en ivareta Mork gårds beliggenhet i et kulturhistorisk 

landskap, hvor fokus er opplevelsen sett fra Andelva.   

Jordvern 

Massemottaket berører midlertidig ca. 30 daa av dagens jordbruksareal. Dette arealet berøres først og 

fremst på grunn av massemottakets tilpassing til eksisterende terreng og for å ha mulighet til å 

mellomlagre matjord innenfor planområdet. I en endelig situasjon vil det totale jordbruksarealet økes 

med ca. 64 daa. Dette er ett areal som i dag stort sett består av skogsareal og noe overflatedyrka areal 

uten tilkomst for drift.  

På illustrasjonen under vises det hvor dagens jordbruksarealer berøres midlertidig (oransje farge) og 

hvilke arealer som blir fremtidige jordbruksarealer i endt situasjon (gul skravur). Det er området som 

er markert med gul skravur som utgjør ca. 64 daa. Området som er vist med grå avgrensning er 

området som i endt situasjon vil bestå av ravineskråning/støttefylling. Dette området utgjør ca. 5,5 daa.  
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Figur 15: Illustrasjon som viser jordbruksarealer som midlertidig berøres av tiltaket (oransje), hvilke arealer som i 

endt situasjon blir omgjort til jordbruksareal (gulstripet) og hvilke arealer som vil bestå av ravine/støttefylling (grønt). 

Selv om tiltaket berører noe av dagens jordbruksareal i en midlertidig situasjon, er det tydelig at 

tiltakets totale virkning på jordbruksarealet er positivt, da det bidrar til å øke jordbruksarealet med ca. 

64 daa.  

Støy 

Det er ikke gjort spesielle vurderinger knyttet til støy ettersom massemottaket har en lokalitet som er 

usjenert for alle andre enn Mork gård, samt at trafikken til og fra området vil være begrenset og av 

varierende grad, avhengig av bruken. Trafikktall er vanskelig å vurdere, da massemottaket vil ha en 

levetid på mange år og aktiviteten knyttet til massemottaket avhenger av omkringliggende prosjekters 

behov for å deponere masser. 

Planbestemmelsene sikrer at innenfor planområdet skal støy til enhver tid tilfredsstille kravene som er 

gitt i gjeldende lovverk, forskrifter og retningslinjer.. Dette skal bidra til å regulere støypåvirkningen 

til områdene rundt og skape forutsigbarhet for omkringliggende boliger.   
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Forurensning  

En mindre del av den nordlige ravineryggen består av en gammel fylling fra 1986 hvor det ble fylt på 

med treverk og senere bark. Ved inspeksjon av området i 1996 ble det registrert fylling av andre 

masser enn det som lå i tillatelsen fra 1986. Fyllingen ble så stoppet og krevd overdekket. Om det 

viser seg at dette inneholder forurensede masse vil avrenningsvann herifra kunne forurense bekken 

nedstrøms. Dette gjelder spesielt om massene blir omrørt i forbindelse med deponering av masser og 

annen aktivitet i ravinen. 

Hensyn til eventuell forurensningsfare er sikret gjennom rekkefølgebestemmelsene. Det er her satt 

krav til at området, som er merket som bestemmelsesområde #3 på plankartet, skal kontrolleres for 

eventuell forurensningsfare. 

En eventuell forurensning vil fanges opp av eget regelverk, og vil bli håndtert deretter dersom det 

skulle oppstå behov.  

Naturmangfold 

Tiltaket vil fylle igjen store deler av ravinen. Ravinedalen og de registrerte naturtypene inne i ravinen 

går tapt. For å ivareta naturmangfold nedstrøms ravinen, anbefales etablering av fangdam for vann i 

bunnen av ravinen, tidlig i driftsfasen for å fange opp og hindre partikkelflukt til Andelva. Det 

foreligger god og oppdatert dokumentasjon om arters bestandssituasjon og utbredelsen av naturtyper 

innenfor planområdet. Det er liten fare for at ukjente verdier for naturmangfoldet går tapt som følge at 

tiltaket. 

Flere raviner i området er tidligere fylt igjen og denne ravinen blir en av flere som går tapt. Ytterligere 

tap fører til større avstander mellom økosystemene i raviner og er uheldig for naturmangfold. 

Kunnskapen om naturmangfold og oversikt over mulige konsekvenser vurderes som god nok til å 

kunne ta en avgjørelse i saken. For fagtema naturmangfold er tiltaket svært negativt.  

Vurdering av tiltaket etter naturmangfoldloven 

Planområdet er utredet i henhold til naturmangfoldlovens § 8-12. 

Naturmangfoldloven (NML) har i kapittel 2 bestemmelser om bærekraftig bruk. Av 

naturmangfoldlovens § 7 går det fram at prinsippene i lovens §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer i forbindelse med utøvelse av offentlig myndighet. 

I NML § 8 går det frem at offentlige beslutninger som berører naturmangfold skal bygge på 

vitenskapelig kunnskap om bestandssituasjonen for ulike arter, utbredelse og økologiske tilstand til 

naturtyper, og effekten av påvirkning. Kunnskap om naturmangfold, arter, naturtyper og økologisk 

tilstand er å finne flere steder. Loven sier at kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i rimelig forhold til 

sakens karakter.  

Virkningen av tiltaket skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jf. 

NML §10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om virkningen tiltaket har på 

naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn, jf. § 9 med sikte på å unngå vesentlig skade på 

naturmangfoldet.  
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Ifølge naturmangfoldlovens § 11 er det tiltakshaver som skal dekke kostnadene ved å hindre eller 

avgrense skade som tiltaket har på naturmangfoldet, dersom det ikke er urimelig ut fra tiltaket og 

skadens karakter. I tillegg skal det etter NML § 12 tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og 

lokalisering av tiltaket som ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av 

mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 

I denne saken bygger kunnskapen på rapporten: "Registrering i forbindelse med utredning av 

massemottak", utgitt av Sparstad Naturkartlegging i 2014, samt informasjon fra Naturbase 

(Miljødirektoratet 2019), Artsdatabanken (Artsdatabanken, 2019), informasjon fra NGU (Norges 

geologiske undersøkelse) og vurdering av ravinens verdi (Miljødirektoratet, 2015). Planområdet er en 

leirravine, en geotop som er rødlistet og sårbar som naturtype (VU). Leirravinen er verdivurdert til 

verdi B. Inne i ravinen er det registrert flere naturtyper med verdi C. Tiltaket vil fylle igjen store deler 

av ravinen med masser. Ravinedalen som landskapstype og de registrerte naturtypene i ravinen vil gå 

tapt. 

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse i planområdet er tre fremmede arter med svært høy risiko for 

økologisk effekt og svært høy risiko for spredning og etablering i norsk natur. Fremmede arter kan 

komme til å bli spredd ved flytting av forurensede masser. Massene i område skal ikke fjernes og 

massene som tilføres skal være rene. 

Det foreligger god og oppdatert dokumentasjon om arters bestandssituasjon og utbredelsen av 

naturtyper innenfor planområdet. Kunnskapen om naturmangfold og oversikt over mulige 

konsekvenser vurderes som god nok til å kunne ta en avgjørelse i saken. Det vurderes derfor ikke som 

nødvendig å ta NML § 9, føre-var-prinsippet i bruk i denne saken.  

Når det gjelder økosystemtilnærming og samlet belastning, jr. NML § 10, er ravinen ved Mork gård en 

del av et større ravinesystem som drenerer til Andelva. Flere raviner langs Andelva er tidligere fylt 

igjen og denne ravinen blir en av flere som går tapt. Ytterligere en tapt ravine fører til større avstander 

mellom økosystemene som er i raviner. Raviner er en rødlistet naturtype og tiltaket er svært uheldig 

for naturmangfold og anbefales ikke. 

Kostnadene for å unngå skade på miljø, jf. NML § 11 og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder j. 

NML § 12, skal bæres av utbygger. Anleggsarbeid og driftsmetoder skal utføres på en slik måte at 

naturmiljøet ikke kommer ytterligere til skade. Det er gitt følgende anbefalinger for 

anleggsvirksomheten: 

› I forbindelse med anleggsperioden er det fare for partikkelflukt av vann til Andelva. Denne 

risikoen løses ved at fangdammen i bunnen av ravinen etableres tidlig i driftsfasen.  

› Det er utarbeidet en overordnet miljøplan for prosjektet, for å ivareta hensyn til miljø. 

Det er liten fare for at ukjente verdier for naturmangfoldet går tapt som følge at tiltaket. Det er likevel 

vurdert slik at tiltaket er uheldig med hensyn til naturmangfoldet.  

Samfunnsnytten av massemottaket 

Selv om tiltaket kommer noe dårlig ut når det gjelder hensynet til naturmangfoldet, er det viktig å se 

den totale samfunnsnytten prosjektet gir.  
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Massemottaket vil tilrettelegge for ca. 57 daa økt jordbruksareal, noe som er i tråd med fylkesplanen 

for Akershus. Det vil også tilrettelegge for bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter i området ved 

etablering av fortausløsning langs deler av fv. 506.  

I perioden reguleringsplanarbeidet har pågått, har det vært flere henvendelser til tiltakshaver hvor det 

etterspørres mulighetene for å benytte seg av mottaket. Blant annet har BaneNOR vært interessert i å 

benytte mottaket i forbindelse med bygging av ny jernbanestrekning. Dersom det lages en avtale om at 

BaneNOR skal kunne benytte massemottaket på Mork, vil det tilrettelegges for redusert 

transportbehov. Dette vil være positivt på flere områder; redusert utslipp, redusert transport på 

eksisterende vegnett og dermed også redusert støy.  

3.4 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Som en del av planarbeidet er det utarbeidet en ROS-analyse. Hensikten med ROS-analysen er å gi 

kommunen et godt beslutningsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. Risiko- 

og sårbarhetsanalysen skal kartlegge hvilke uønskede hendelser det er aktuelt å forebygge eller 

planlegge tiltak mot.  Det vises til vedlegg 13 for fullstendig ROS-analyse.  

I henhold til Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 4-3, skal det gjennomføres risiko- og 

sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av planer for utbygging:” … Ved utarbeidelse av planer for 

utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, 

eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning 

for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av 

planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. 

§§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i 

sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap”.  

Ved utarbeidelse av ROS-analysen er en sjekkliste med 64 punkter gjennomgått, der totalt 16 

hendelser ble funnet aktuelle i forbindelse med området og etablering av tiltaket. Noen av hendelsene 

omhandler noe like temaer eller er emner som er følgehendelser av hverandre og risikovurderes 

således sammen. Totalt 10 hendelser er risikovurdert for anleggs- og driftsfasen, og det er angitt 

sannsynligheter og konsekvenser i følgende kategorier for hver hendelse; Miljø, Liv og helse og 

Materielle og økonomiske verdier. Det vises til vedlagt ROS-analyse for fullstendig utredning og 

vurdering. 

3.5 Oppsummering 

Planforslaget legger til rette for et massemottak ved Mork gård, i Eidsvoll kommune. Det planlegges 

for mottak av rene masser, med jordbruk som etterbruk. For å ivareta stabiliteten i oppfyllingen, er det 

satt krav om etablering av en støttefylling nedstrøms planområdet. Støttefyllingen skal sikre at 

massene ikke sklir ut mot Andelva og jernbanen. 

Det tilrettelegges for å fylle opp massemottaket med totalt 618 000 m³ rene masser. Det tilrettelegges 

for oppfylling i den vestre delen av ravinen. Den østre delen mot jernbanen består uberørt. Ved 

oppfylling av den vestre delen er terrenget formet slik at det gir en optimal tilpassing til jordbruk som 

etterbruk. Hensyn til avrenning av overvann er hensyntatt i terrengformingen. Det er også vektlagt at 

terrenget naturlig skal tilpasses omkringliggende landskap.  
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Selve massemottaket er planlagt med adkomst fra fv. 506 Dønnumskia og via eksisterende 

jordbruksadkomst. Denne er også regulert som midlertidig adkomst i tilstøtende plan for 

Gardermobanen.   

Som en konsekvens av massemottaket, forventes det økt trafikk langs fv. 506 Dønnumskia. Det 

forventes at spesielt andelen tungtrafikk økes i enkelte perioder. Som et avbøtende tiltak for den økte 

trafikkmengden, er det foreslått etablert fortau langs deler av fv. 506 for å bedre trafikksikkerheten for 

myke trafikanter.  

For å redusere påvirkningen av tiltaket i anleggsperioden, er utstrekningen av planområdet med 

tilhørende anleggsområde begrenset til et minimum, men likevel tilpasset slik at det er tilstrekkelig 

areal for midlertidig lagring av matjord. Det legges blant annet opp til å benytte allerede regulert 

adkomst, i gjeldende plan for Gardermobanen.  

Massemottaket tilrettelegger for ca. 64 daa. nytt jordbruksareal. Deler av eksisterende jordbruksareal 

vil bli berørt i midlertidig situasjon, hovedsakelig for å kunne mellomlagre matjord og nødvendig areal 

for å sikre kontroll av masser som mottas. Et avbøtende tiltak for at eksisterende jordbruksareal 

berøres, er at terrenget i massemottaket er utformet optimalt for å sikre gode jordbruksarealer i ettertid 

av massemottaket.  

Da det gjøres tiltak i deler av et relativt uberørt naturområde med registrerte naturverdier, vil tiltaket 

være negativt for naturmangfoldet.  

Ved å tilrettelegge for jordbruk som etterbruk, vurderes den totale samfunnsnytten for tiltaket å være 

positivt, da det blant annet medfører økt jordbruksareal, bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter, 

samt at området fremstår som et aktuelt område for å redusere transportbehovet knyttet til 

overskuddsmasser. Det tilrettelegges for mottak av rene masser som ikke har en samfunnsnyttig bruk i 

andre områder/tilhørende andre prosjekter.  
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