
 

  

 ADRESSE COWI AS 

Karvesvingen 2 

Postboks 6412 Etterstad 

0605 Oslo 

 TLF +47 02694 

 WWW cowi.no 

OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR.      

A119102 A119102-RIG NOT-001  

       

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT  

1.0 

2.0 

18.12.2019 

30.01.2020 

 

Mindre rettelser 

CBNI 

CBNI 

SHG 

SHG 

CAFN 

CAFN 

 

INNHOLD 

1 Generelt 2 

1.1 Bakgrunn 2 

1.2 Beliggenhet og adkomst 2 

1.3 Føringer jf. plan og bygningsloven 2 

2 Driftsplan 3 

2.1 Massemottakets levetid 4 

2.2 Revisjon av driftsplan 4 

2.3 Masser som kan leveres til massemottaket. 4 

2.4 Kontroll på mengder som kjøres til massemottaket 4 

2.5 Oppbygging av massemottak 4 

2.6 Oppbygging av massemottaket 8 

3 Løpende oppfølgning 11 

4 Referanser 11 

 

VEDLEGG 
 

Illustrasjonsplan for drift av massemottak Vedlegg 1  

HAGEN GJENVINNING 

DRIFTPLAN MORKGÅRD 

MASSEMOTTAK 

DRIFTSPLAN 2020-2025 



 

     

DRIFTPLAN MORK GÅRD MASSEMOTTAK  2  

1 Generelt 

1.1 Bakgrunn 

Massemottaket ligger like sør for Mork gård, gbnr 147/1 i Eidsvoll kommune. Det er ønskelig å 

tilrettelegge for et massemottak, hvor det kan mottas rene masser. Massemottaket ligger i en 

ravinedal, hvor jordbruk preger de omkringliggende områdene. Etter at massemottaket er 

avsluttet, vil det tilrettelegges for jordbruk som etterbruk. Dette medfører at tilgrensende 

jordbruksarealer blir vesentlig større enn de er i dag.  

Tiltakshaver er Hagen Gjenvinning AS. COWI AS har bistått i reguleringsarbeidet.  

1.2 Beliggenhet og adkomst 

Massemottaket ligger omtrent 2 km sørvest for Eidsvoll sentrum. Området ligger med adkomst til 

fv. 506 Dønnumskia. Herfra følger tiltaket allerede regulert jordbruksadkomst, som også er i 

benyttelse som anleggsveg for arbeid med Gardermobanen.  Området for massemottaket ligger 

like sør for Mork gård. Ravinen som ønskes fylt opp med rene masser, består av krattvegetasjon 

og bekkedrag, men ingen jordbruksarealer.  

For å ivareta trafikksikkerheten for myke trafikanter sikrer reguleringsplanen opparbeidelse av 

fortausløsning på deler av fv. 506. 

1.3 Føringer jf. plan og bygningsloven 

Det er utarbeidet detaljplan med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. Det er 

også utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse, samt fagrapporter for naturmangfold, geoteknikk og 

miljøoppfølingsplan.  



 

     

DRIFTPLAN MORK GÅRD MASSEMOTTAK  3  

 

 

Figur 1:  Plankart regulering. 

Over vises plankartet for detaljreguleringen av Mork gård massemottak. Planområdet er på ca. 117 

daa, og omfatter også planlagt nytt fortau langs deler av fv. 506. 

Massemottaket er regulert til jordbruk, med et midlertidig bygge- og anleggsområde over. Jordbruk 

er hovedformålet, da etterbruken skal tilrettelegges for nettopp jordbruksdrift. Anleggsområdet er 

knyttet til driften av massemottaket og setter føringer for denne. Det tillates maksimum oppfylling 

på 618 000 m³ innenfor massemottaket. De juridiske kotelinjene på plankartet skal anses som 

førende for den endelige terrengformingen, og er utformet slik at området får en optimal utforming 

for å drive jordbruk i etterkant av massemottakets levetid.  

Tilhørende driftsplanen, og dermed også planforslaget, er det utarbeidet en illustrasjonsplan som 

viser hvordan planområdet er tenkt utnyttet i driftssituasjon. Illustrasjonen er mer detaljert enn 

plankartet, og vil kunne revideres sammen med driftsplanen. Illustrasjonen sier noe om hvor 

mellomlagring av matjord skal være, hvor det skal tilrettelegges for kontroll av masser som mottas 

og annen nødvendig arealbruk det vil være aktuelt med i driften av massemottaket. Utsnitt av 

illustrasjonsplanen ses i kapittel 2.5 her under. 

2 Driftsplan 

I dette kapittelet beskrives det hvordan det forventes at mottaket driftes, hvilke masser som 

forventes kjørt til massemottaket, hvordan det kontrolleres, hvor mye masser det kjøres til, samt 

prinsippene for hvordan massemottaket bygges opp. 



 

     

DRIFTPLAN MORK GÅRD MASSEMOTTAK  4  

2.1 Massemottakets levetid  

Det forventes at det vil ta opp mot 15 år å fylle hele massemottaket opp. Det skyldes dels 

størrelsen på massemottaket og at mottaket hovedsakelig skal benyttes til prosjekter i området 

slik at det blir kortest mulig transport av overskuddsmasser. Massemottakets levetid kan forlenges 

med opptil 5 år av gangen etter behov. 

2.2 Revisjon av driftsplan 

Da massemottaket vil ha en levetid på opp mot 15 år, vil det skje en naturlig utvikling i 

massemottaket og dermed driften av dette. Det anbefales derfor at denne driftsplan revideres 

hvert 5 år, med etterfølgende godkjenning av kommunen. Dette for å sikre at driftsplanen er 

samsvarende med hva som faktisk skjer i massemottaket. 

2.3 Masser som kan leveres til massemottaket. 

Det vil kun være rene masser som kan kjøres til massemottaket. 

Massene vil hovedsakelig være masser som sprengstein, sand og grus, samt fast leire. Det kan 

ikke utelukkes at det også vil kunne bli kjørt mindre mengder av kvikkleire/sprøbruddsmateriale til 

massemottaket. 

Det vil kun bli kjørt masser til massemottaket og ikke ut av massemottaket. 

Ved levering av masser til massemottaket skal det foreligge dokumentasjon på at massene er rene, 

ellers vil de bli avvist. 

2.4 Kontroll på mengder som kjøres til massemottaket 

I forbindelse med etablering av massemottaket vil det etableres en vekt slik at alle masser som 

kjøres til massemottaket vil bli veid for avregning av tilkjørte masser. På denne måten vil det være 

kontroll på den totale mengden som kjøres inn på massemottaket 

2.5 Oppbygging av massemottak 

Det er utarbeidet en plan som viser hvordan arealene omkring selve massemottaket benyttes. Det 

er på planen angitt: 

› Parkeringsplasser for anleggsmaskiner og biler 

› Areal for adkomst til massemottaket 

› Areal for mellomlagring av masser 

› Område hvor dreneringssystem etableres 

› Eksempel på plassering av fangdam 

› Plassering av støttefylling 
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Figur 2:  Illustrasjonsplan for drift av massmottak 

Illustrasjonsplanen er også vedlagt som vedlegg 1. 

2.5.1 Innledende tiltak 

På det arealet som skal benyttes som landbruksareal når massemottaket er fylt opp, må all 

matjord og rotsonelag som er egnet til etablering av dyrka mark (ned til 1 m) innledningsvis tas 

av, på de områdene hvor det skal legges ut tilkjørte masser. Matjorden og rotsonelag lagres siktvis 

rundt massemottaket i egne ranker. Rankene skal være maksimal 3 m høye og 8 m bredde. Det er 

viktig at de forskjellige jordlagene ikke blandes, men at matjord lagres i egen ranke og rotsonejord 

lagres i egen ranke. 

I vedlegg 1 er det angitt de arealer som innledningsvis kan benyttes som mellomlagring av matjord 

og rotsonelag. 

Det er ikke nødvendig å ta av all matjorden på hele arealet for massemottaket med engang. Dette 

kan gjøres løpende med utbygging av massemottaket. 

2.5.2 Drenering av området 

I forbindelse med drenering av massemottaket henvises generelt til dokumentet "Hydrologisk og 

hydrogeologiske vurderinger for massemottak" [2].   

Som arealet ligger i dag så dreneres ravinen gjennom en bekk som ligger i bunden av ravinen. 
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Figur 3:  Kart som viser eksisterende bekk i bunnen av nåværende ravine, markert med rød strek 

Den nåværende bekken som ligger i bunnen av ravinen vil bli renset og fylt med pukk/drenerende 

masser kombinert med drensledning slik at vannet som samles i bunnen av ravinen vil kunne 

dreneres ut av ravinen, slik det gjør i dag. Over kulverten må det legges ut fiberduk slik det sikres 

at kulverten ikke tettes. 

Alle eksisterende dren som finnes i bakken må tilsluttes til dreneringen i bunnen av ravinen. 

Eksisterende drensledninger som ikke er registret på eksisterende tegninger, må lokaliseres i 

forbindelse med at matjorden tas av eller ved befaring før oppstart. 

Ved oppbygning av massemottaket er det viktig at det ikke legges tette masser av leire og silt rett 

over dreneringssystemet slik at det tettes. 

Utleggingen av massene må skje på en slik måte at det ikke kan samle seg vann, så det kan 

oppstå et basseng med mye slam. Dette kan tette dreneringssystemet, se eksempel under . 
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Figur 4: Skisse som viser en situasjon, hvor der er risiko for at vann kan samle seg og det kan oppstå et 

basseng. 

2.5.3 Overflatevann 

I forbindelse med oppbygging av massemottaket er det viktig at oppbygging utformes på en slik 

måtet at overflatevann kan ledes ut av fyllingen og ikke samles i lokale bassenger og sive ned i de 

utlagte massene. Helningen på fyllingen må utformes på en slik måtte at overflatevann ledes ut, og 

ikke eroderer fyllingen. 

Den kulverten som bygges opp rundt den nåværende bekken, må lokalt føres til terreng med pukk, 

som en slags skorstein, slik at det er mulig at overflatevann kan dreneres vekk fra området. 

Skorsteinene kan eksempelvis etableres pr. ca. 50m. Skorsteinene kan løpende forlenges opp 

gjennom fyllingen. 

Skorsteinene bygges opp med minimum ø1000 mm betongringer som fylles med pukk. På toppen 

av betongringen/pukklaget legges det ut fiberduk og over fiberduken bygges det inn filtersand. Når 

skorsteinen skal forlenges fjernes filtersand og fiberduk og det sette på ny betong-ring som fylles 

med pukk. Heretter legges det ut ny fiberduk og lag av filtersand. Fiberduken og filtersandet må ha 

et vesentlige større areal enn betong-ringen. Det er også mulig å løpende skifte ut filtersanden så 

sant det tettes av slam og finstoff. 

Skorsteinene kan lokalt kombineres med fangdemninger hvor overflatevann samles opp og føres til 

skorsteinen/kum. 
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Figur 5: Skisse det viser oppbygging av "skorstein"/kum for av vanning av overflatevann 

Det må til enhver tid sikres at overflatevann fra fyllingen ikke renner direkte ned i kulverten, men 

at overflatevannet renner gjennom en eller annen form for basseng/filterlag hvor finstoffet kan 

sedimentere. 

Ved håndtering av overflatevann henvise også til [2] "Hydrologisk og hydrogeologiske vurderinger 

for massemottak" for særlige tiltak omkring måling av vannkvalitet og mengden av finstoff i 

vannet. 

2.6 Oppbygging av massemottaket 

Ned mot Bane NOR sitt anlegg skal det anlegges en støttefylling med en høyde på ca. 15 m, se 

geoteknisk rapport Rap RIG-002 "Stabilitetsvurdering etablering av deponi ved Mork gård" (COWI). 

Støttefyllingen vil bli bygget opp i takt med at det leveres sprengstein til deponiet. Oppbygningen 

vil dog utføres slik at støttefyllingen til enhver tid er høyre enn den bakenforliggende fyllingen.  

For utlegging av egnede steinmasser i støttefyllingen, bør fyllingen legges ut lagvis med 

lagtykkelse 1 - 3 m. Hvert lag må komprimeres. Massene kan bestå av sprengt stein med største 

steinstørrelse lik 2/3 av lagtykkelsen men med største sidekant ≤ 1,5 m. Det komprimeres med 

vibrerende vals i henhold til krav gitt i Statens vegvesen handbok V221 avsnitt 2.3.2.2 (ref. [1]). 

Ved innbygning av store steinstørrelser er det vanskelig å underpakke disse, noe som må tas med i 

betraktningen ved valg av største steinstørrelse til støttefyllingen. 

Opp mot støttefyllingen må det sikres med fiberduk eller en mindre fraksjon av stein, slik at det 

ikke er risiko for at fyllmassene i mottaket vaskes ut i støttefyllingen. Såfremt det benyttes mindre 

fraksjon av stein ut mot fyllmassene må filterkriteriet oppfylles. 

Bak støttefyllingen må det prioriteres å legge ut gode masser slik at det sikres at avslutningen av 

massemottaket blir så stabil som mulig. 

Oppbygningen av selve massemottaket bør i størst grad utføres fra bunnen av ravinen og opp. Det 

er opplyst fra Hagen Gjenvinning at jordmaterialet vil bli levert på toppen av massemottaket og så 

lagt ut med doser. Ved at materialet blir lagt ut med doser blir det lettere komprimert og bygget 

godt sammen. Figuren under viser hvordan det forventes at jordlagene bygges opp.  
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Figur 6; Skisse som viser hvordan utleggingen av massene forventes utført. 

Det må skje en sammenbygging av de tilførte jordmassene og de eksisterende sidene av ravinen. 

Dette må skje ved å etablere trapper inn i ravinens sider på 0,5 x0,5 m som skisserte på . Dette er 

særlig viktig hvor det bygges inn leire slik det ikke etableres en mulig glideflate mellom 

eksisterende og tilførte masser.  

 

Figur 7: Skisse det illustrere sammen bygningen av eksisterende sider i ravinen og de tilførte masser 

Massene må generelt legges ut slik at det alltid er fall på terrenget for å sikre at overflatevann kan 

ledes bort og vekk fra oppfyllingen. 

Ved deponering av kvikkleire eller sprødbrudsmateriale må det velges ut et passende område i den 

nord-vestlige delen av deponiet hvor massene kan deponeres. Ved deponering av kvikkleira må 

områdene avgrenses med jordfyllinger slik at massene ikke flyter ut over hele området. Såfremt 

massene tørkes ut kan de brukes som vanlig leirmasse etterpå. Da er kvikkleirestrukturen ødelagt. 

Ansvarlig for oppfølging må informeres når det kjøres kvikkleiramasser til massemottaket. 

Sedimentasjonsdam 

Ved større regnskyll vil finstoff fra massemottaket erodere og bli med overvannet. Dette vil kunne 

føre til nedslamming av vassdraget. Nærmeste resipient er Andelva. 



 

     

DRIFTPLAN MORK GÅRD MASSEMOTTAK  10  

Alt overvann i nedslagsfeltet til massemottaket må derfor ledes til et sedimenteringsbasseng, slik 

at det sikres at alt overflatevann som renner til resipienten er renset for finstoff. Plasseringen av 

fangdemningen bør etableres i bunn av fyllingen, etter støttemuren.  

Bassenget skal graves ut i stedlige løsmasser og etableres med terskel av egnede filtermaterialer 

av sand/grus med større stein/fiberduk over for å hindre erosjon/utvasking. 

Sedimentasjonsdammen må løpende vedlikeholdes slik at de ikke fylles opp med finstoff. 

Dimensjonering av sedimentasjonsdammen baserer seg på samme tall som dimensjonering av 

drensrør, tilsvarende 10 l/s. 

 

Figur 8: Prinsippskisse av sedimentasjonsdam.  

Utløpet av vann fra bassenget skjer lengst mulig fra innløpet til bassenget slik at horisontal 

strømning tilstrebes. Sedimentering oppnås ved å redusere strømningshastigheten slik at 

partiklene feller ut. Det bør monteres tversgående skjermer som skal dempe og fordele 

innløpstrømmen over hele bassengbredden.  

 

Dimensjonerende størrelse på sedimenteringsdammen for å oppnå tilstrekkelig sedimentering bør 

være:  

› Bredde: 5 m 

› Lengde 15 m 

› Dybde: 1,2 m 

› Overflateareal: 78 m²  

Dette vil gi tilstrekkelig sedimentering av partikler >0.03 mm. Sedimentasjonsbassenget er 

dimensjonert for en normal nedbørsituasjon. Ved en eventuell større flomsituasjon vil det være 

risiko for at flomvann tar med seg partikkelholdig vann videre. Det bør derfor etableres en løsning i 

forkant av bassenget hvor drensvann kan gå i overløp forbi bassenget ved større 

nedbørsituasjoner. Dette gjelder både i driftsfase og ferdigfase.  

2.6.1 Avslutning av fylling i massemottaket 

Da arealet skal benyttes til dyrka mark etter at fyllingen er utført, skal matjorden og rotsonelaget 

som er lagt i midlertidige ranker legges ut over arealet som er regulert til massemottak. 

Utleggingen av matjord og rotsonelag skal gjøres i samråd med personer med landbruksfaglig 

kompetanse.  

Tykkelse på topplaget og rotsonelaget må være minimum 0,8 m, herav skal topplaget ha en 

tykkelse på ca. 0,2 m. 
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Matjorden skal legges ut med gravemaskin, slik at jorda blir minst mulig pakket. Annen 

utlegningsmetode må avtales med personer med landbruksfaglig kompetanse. 

Hvor det anlegges vei og parkeringsarealer, område 1 og 6 på illustrasjonsplan, skal tykkelsen på 

matjordlaget være minst slik det var før området ble utlagt til midlertidig bygge- og 

anleggsområde. 

Eksisterende drensledninger 

De drensledninger som blir lokalisert i forbindelse med de innledende arbeidene med 

massemottaket, må ved avslutning av massemottaket reetableres og føres til kum/skorsteiner som 

blir etablert under anleggelsen av massemottaket slik at den nye terrengoverflaten dreneres. 

Pakningsskader 

Hvor det under retablering av området/avslutningen av fyllingen, fjerning av parkerings- og 

anleggsområde, ranker med matjord, eller generelt på hele anleggsarealet, konstateres at den 

underliggende jorden er blitt påført pakningsskader må disse skadene utbedres ved normal- eller 

dybdepløying. Omfanget må vurderes av person med landbruksfaglig kompetanse.       

3 Løpende oppfølgning 

Det vil være en løpende oppfølgning av oppbyggingen av massemottaket slik at det sikres at de 

forutsetninger som er satt følges opp. Omfanget av oppfølgningen vil løpende bli justert etter hvor 

mye masser som tilføres massemottaket. Oppfølgingen vil bli gjort av kompetent firma. 

Ved kontrollen vil det bli lagt vekt på hvordan steinfyllingen bygges opp, at massen blir bygget opp 

som skissert i dette notatet, samt at det er god drenering av fyllingen. 

Fra Hagen Gjenvinnings side vil det bli dokumentert med bilder av den løpende oppfyllingen, samt 

en oversikt over hvilke mengder som er kjørt til massemottaket. 

4 Referanser 

[1]  Statens vegvesen handbok V221 " Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger" 

[2]  COWI, dokument 01, prosjekt nr. A119102 "Hydrologisk og hydrogeologiske vurderinger 

  for massemottak, dater 29.03.2019 
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