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1 Innledning 

Overordnet miljøplan er utarbeidet av COWI AS på vegne av Hagen Gjenvinning i forbindelse med 

reguleringsplan for Mork Gård Massemottak for rene masser. 

Rene masser defineres som gravemasser som jord, stein, grus, sand, leire og organisk materiale som 

ikke inneholder konsentrasjoner av helse- eller miljøfarlige stoffer over fastsatte normverdier, eller som 

er syredannende1. 

For å legge til rette for at utbygging og drift av massemottaket skal oppnå en god miljøstandard er det 

utarbeidet en overordnet miljøplan som definerer miljømål og hvordan miljø skal håndteres og 

dokumenteres i prosjektets utvikling. Miljøplanen er et overordnet og retningsgivende dokument som 

legger rammer for den videre planleggingen. Miljøprogrammet utarbeides for å sikre at myndighetskrav 

og byggherrens føringer og krav for ytre miljøet blir innarbeidet i prosjekteringen, samt ivaretatt i 

gjennomføringen av prosjektet og påfølgende drift. 

Foreliggende miljøplan er utarbeidet i henhold til NS 3466:2009 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for 

ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. Miljøprogrammet ses i sammenheng med øvrige 

dokumenter som inngår i komplett planmateriale.  

                                              
1 Forurensningsforskriften kapittel 2 
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Figur 1. Utsnitt over varslet planområde. 

2 Prosjektbeskrivelse 

Det planlegges et massemottak for rene masser like sør for Mork Gård, i Eidsvoll kommune, se Figur 1. 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for massemottak av rene masser med jordbruk som 

etterbruk. Det er et stort behov for mottak av masser i dette området, både på grunn av Bane NORs 

etablering av dobbeltspor og øvrig utvikling i regionen.  

Planområdet består av en ravinedal og eksisterende infrastruktur, herunder anleggsvei og fv. 506. 

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

eksisterende jordbruksveg sørvest for ravinedalen. 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.  
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Ravinedalen består av krattskog med noe grasmark, gammel fylling, beite, noe myr og mindre 

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

Planforslaget legger opp til å kunne motta ca. 618 000 m³ med rene masser. 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. Det skal etableres 

parkeringsareal og kontrollområde/vekt ved inngangen til massemottaket. Ved ferdig utfylling av ravinen 

skal område tilbakeføres til landbruk.  

 

Figur 2. Utsnitt som viser hvor de ulike tiltakene er planlagt. 
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3 Miljømål / visjon 

Planleggingen og utfyllingene vil bli gjennomført i flere faser gjennom flere år. Miljømålene i miljøplanen 

er generelle, slik at målene kan justeres og tilpasses enhver tid gjeldene teknologiske og 

samfunnsmessige situasjon og utvikling.  

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for massemottak av rene masser med jordbruk som 

etterbruk. Hovedmålet er at massemottaket skal kunne sørge for at rene overskuddsmasser i regionen 

gjenbrukes til et samfunnsnyttig formål. God forvaltning av matjordressurser er vektlagt ved å tilbakeføre 

ravinen til landbruk etter endt utfylling. 

På bakgrunn av hovedmålet er det fastsatt følgende miljømål for massemottaket: 

› Redusere spredning av støv og forurensende avrenning. 

› Etablere helhetlige løsninger for massehåndtering. 

› Tilbakeføring til jordbruk etter endt bruk. 

4 System for miljøoppfølging 

Et god etablert miljøsystem skal sikre at miljøkrav overholdes. Systemet skal ivareta at miljøpolicy, 

miljømål, miljøoppfølgingsplan og miljødokumentasjon skal fungere gjennom prosjektets helhet og ulike 

faser. 

 

Figur 3. System for miljøoppfølging. 

Det skal tas hensyn til miljø allerede i arbeidet med reguleringsplan ved at utbyggingens miljøaspekter 

kartlegges. Prosjektets miljøkrav knyttet til ytre miljø gjøres kjent for dem som jobber i prosjektet 

gjennom denne miljøplanen, interne møter og ved oversendelse av relevant informasjon. 

Miljøplanen skal oppdateres ved vesentlige endringer. 

Reguleringsplan

•Overordnet miljøplan

•Målsetninger miljø

Byggesøknad

•Miljøoppfølgingsplan

•Tiltakslister

Gjennomføring

•Overvåkning miljøparametere

•Rapportering og dokumentasjon på miljømål

•Følge driftsplan og landskapsplan

Avslutning

•Tilbakeføring til landbruk
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4.1 Oppfølging av miljø i senere faser 

For å sikre oppfølging av miljømålene i videre faser er det i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at 

det i byggesøknaden skal utarbeides et miljøoppfølgingsplan (MOP). MOP skal utarbeides i henhold til NS 

3466:2009. 

MOP skal videreføre målene fastsatt i foreliggende miljøplan, og som et minimum inneholde: 

› Organisering av miljøoppfølgingen. 

› Løsninger og tiltak. 

› Milepæler 

› Handlinger og prosedyrer: 

› hvordan og hvor ofte miljøparameterne skal måles. 

› hvordan rapporteringen skal gjennomføres. 

› hvordan dokumentasjon av oppnådde miljømål skal rapporteres. 

› håndtering av endringer og avvik. 

5 Prosjektorganisasjon 

Forslagsstiller Hagen Gjenvinning AS har ansvaret for ytre miljø i oppdraget. Miljø er organisert som et 

linjeansvar, noe som innebærer at alle enheter har et selvstendig ansvar for å ivareta miljø innenfor eget 

ansvarsområde.  

› Prosjektleder – har det overordnede ansvaret for prosjektet. Er ansvarlig for å sikre at prosjektets 

miljømål og krav er forankret i egen organisasjon og at det er økonomiske rammer til å gjennomføre 

nødvendige tiltak for å oppfylle målsetninger og lovkrav på miljøområdet. 

› Fagansvarlig miljø – deltar i beslutningsprosesser og fungerer som støtte for prosjektledelsen. 

Utarbeider delmål på ytre miljø, sikrer et funksjonelt miljøstyringssystem og iverksetter aktiviteter for 

etterlevelse av miljøsystemet. 

Rådgivergruppen COWI har ansvar for å operasjonalisere utbyggers miljømål i prosjektet. Miljø er også 

her et linjeansvar, og miljø er en del av de helhetsvurderingene som gjøres i prosjektet. Sentrale 

funksjoner i rådgivergruppens prosjektorganisasjon med ansvar og/eller spesielle arbeidsoppgaver er: 

› Oppdragsleder – har det overordnede ansvaret for å operasjonalisere miljømål og miljøkrav i 

bestillingen fra oppdragsgiver. I dette ligger iverksetting av nødvendige aktiviteter, samt sørge for 

nødvendige resultater i arbeidet med å nå miljømålene. Ha et funksjonelt styringssystem på plass som 

ivaretar nødvendige rutiner for implementering av miljøtiltak og dokumentasjon av prosessene.  

› Fagansvarlig miljø – funksjonen representerer oppdragsleders resurs innen ytre miljø. Har ansvar for 

å planlegge og følge opp ytre miljø på vegne av oppdragsleder. 

Tverrfaglig oppfølging av miljø koordineres av prosjektleder med støtte fra fagansvarlig.  
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6 Miljøtema 

Det er gjennomført en identifisering av relevante miljøtema for utvikling av massemottaket. 

Miljøtemaenes relevans er vurdert både for utbygging- og driftsfase.  

 

 

Tabell 1. 

Miljøtema Ja Nei Anleggsfase Driftsfase 

Forurensning x  Akutt forurensning fra olje, diesel 

og andre kjemikalier fra 

anlegget. 

Omrøring ved utfylling av 

rene masser i området med 

gammel fylling. 

Støy og 

vibrasjoner 

x  Støy i anleggsperiode ved 

etablering av fortausløsning, 

ankomst til mottaket og kontroll-

vekt- og parkeringsareal. 

Trafikk- og driftsstøy grunnet 

økt trafikk til massemottaket. 

Støv x  Spredning av støv Spredning av støv fra 

massetransport og 

masseutfylling. 

Vassdrag x  Partikkelavrenning til Andelva 

ved etablering av mottaket. 

Partikkelavrenning til Andelva 

ved utfylling av masser i 

ravinen. 

Naturmiljø x  Bjørketrær fjernes i forbindelse 

med etablering av fortau. 

Naturverdier i ravinen går 

tapt. 

Landskap og 

terreng 

x   Utfylling av ravinen og 

endring av landskapet. 

Kulturmiljø  x Arkeologisk registrering er 

gjennomført uten funn. 

Arkeologisk registrering er 

gjennomført uten funn. 

Stråling  x Ikke relevant. Vurderes ikke 

ytterligere. 

Ikke relevant. Vurderes ikke 

ytterligere. 

Landbruk x  Midlertidig beslaglegning av 30 

daa. 

Ferdig utfylt tilbakeføres 

arealet til landbruk. 

Avfall  x Ordinært avfall fra utbygging Rene masser og mindre 

næringsavfall fra drift.  

Friluftslivs og 

nærmiljø 

 x Ingen kartlagte eller registrerte 

friluftsliv-områder. 

Ingen kartlagte eller 

registrerte friluftsliv-områder.  
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Klimagasser og 

energiforbruk 

x  Økte utslipp i tilknytning til 

anlegget. 

Reduserer klimagassutslipp 

fra transport av masser. 

Transport og 

trafikkavvikling 

x  Økt anleggstrafikk.  Økt transport.  

Naturresurser  x Ingen registrerte 

grunnvannsbrønner 

Ingen registrerte 

grunnvannsbrønner. 

6.1 Forurenset grunn, massehåndtering og beredskapsplaner for uhell på 

ytre miljø 

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. Det må i MOP settes opp et overvåkningsprogram for avrenning fra dette området for å 

dokumentere at det ikke er forurenset avrenning. Det skal også vurderes uhellsutslipp og håndtering av 

avrenning av olje/diesel i anleggsfasen.  

I anleggsfasen må det i MOP utarbeides en beredskapsplan for uhellsutslipp av olje, diesel og kjemikalier. 

I driftsfasen skal det kun utfylles med rene masser i ravinen. Forurensende avrenning fra tilkjørte masser 

til massemottaket anses derfor ikke som et problem. Det skal etableres mottakskontroll med vekt og 

kontrollsenter ved inngangen til massemottaket. Her må det også kontrolleres at massene som mottas er 

rene. Det kan likevel være avrenning av partikler fra masseutfyllingen. Avrenning til bekker og vassdrag 

er videre vurdert i delkapittel 6.3.   

Forurensningsforskriften kapittel 2 § 32 stiller strenge krav til at masser skal ha en samfunnsnyttig bruk. 

Overskuddsmasser som ikke ses samfunnsnyttig er definert som næringsavfall og skal leveres til 

godkjent gjenvinning eller mottak. Det vil si at massene ikke kun skal brukes til deponering av et 

nærliggende område. Massene som mottas er overskuddsmasser fra lokale utbyggingsprosjekter som 

ikke kan nyttiggjøres i de aktuelle prosjektene grunnet kvalitet. For å kunne gjenbruke disse rene 

massene er det samfunnsøkonomisk å bruke disse på annet vis, blant annet til etablering av dyrket mark.  

6.2 Støy og støv 

Det er ikke gjort spesielle vurderinger knyttet til støy og støv 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. 

Det antas at det vil foregå noen støyende og støvete arbeider i anleggsgjennomføringen. Dette gjelder 

blant annet etablering av vekt og kontrollsone, internveger, parkeringsarealer, samt nytt fortau langs fv. 

506. Retningslinje T-1442 og T-1520 skal legges til grunn for anleggsfasen. I enkelte perioder med pent 

og tørt vær kan det også i driftsfasen være aktiviteter i forbindelse med utfylling som kan føre til 

spredning av støv. Det skal i driftsrutinen for massemottaket være tiltak som reduserer spredning av 

støv i slike perioder (eksempelvis vanning eller støvdemping). 
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I driftsfasen kan tilkjøring av masser fra massetransport føre til støvete veger og spredning av svevestøv. 

Dette avhenger av mengder masser til massemottaket som vil variere i perioder, samt meteorologiske 

forhold. 

 

6.3 Vassdrag 

I bunnen av ravinen går et bekkefar som har utløp til Andelva i sørøst. Andelva inngår i verneområde 

VV00000598 Andelven, Nessa og Risa. Viktigst i ornitologisk sammenheng er øvre del av Vorma samt 

nedre del av Andelva. Her er vannet stilleflytende med rik bunn og flytebladvegetasjon og med rikelig 

sumpvegetasjon i beskyttede viker og tilløp. 

Det er et mål i gjennomføringen av anlegget og drift av massemottaket at det ikke skal være 

partikkelavrenning til Andelva.  

Tidlig i anleggsfasen skal den nåværende bekken som ligger i bunnen av ravinen plassert i rør slik at 

vannet som samles i bunnen av ravinen kan dreneres ut av ravinen, slik det gjør i dag. Det er i 

reguleringsplanen avsatt et område for etablering av en fangdam (Figur 4), samt bestemmelse om 

etablering tidlig i anleggsfasen slik at fangdammen kan håndtere avrenning både fra anlegget samt i 

driftssituasjon. Eksakt plassering av fangdam og avrenning fra anleggsfase og drift skal håndteres og 

videre detaljeres i miljøoppfølgingsplanen. 

Det er videre gjort hydrologiske vurderinger knyttet til tiltaket. samt opplegg for drenssystem. Disse kan 

ses i sin helhet i vedlegg 11, samt planbeskrivelsen. Det er lite trolig at grunnvannet blir påvirket i stor 

grad.  

 

Figur 4. Illustrasjonsplan som viser de ulike områdeinndelingen for massemottaket. Område 4 viser eksempel på 

plassering av fangdam. 
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6.4 Naturmiljø 

Den viktigste årsaken til tap av biologisk mangfold i Norge, er at artenes leveområder bygges ned, 

forandres sterkt ved endret arealbruk eller fragmenteres. Direkte nedbygging av areal bidrar til de 

sterkeste negative virkningene. Spredning av fremmede arter som ikke hører hjemme i norsk flora og 

fauna, samt klimaendringer er andre faktorer som påvirker det biologiske mangfoldet negativt. 

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

massemottak", utgitt av Sparstad Naturkartlegging i 2014. 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. Tiltaket vil fylle igjen store deler av ravinen. Ravinedalen og de registrerte 

naturtypene inne i ravinen går dermed tapt. Ut fra hensyn til naturmiljø vil det være negativt å etablere 

massemottaket.  

Som en konsekvens av etableringen av fortau langs fv. 506 vil eksisterende bjørketrær langs vegen 

komme i direkte konflikt med anleggsarbeidet. Trærne 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 registrert forekomst av fremmede arter med svært høy risiko for økologisk effekt for spredning, se 

Figur 5. Det er både registrert forekomster av vinterkarse og hagelupin langs skogsbilveien som skal 

tilrettelegges for innkjøring til nytt massemottak. I tillegg er det registrert hagelupin langs fv. 506 hvor 

det skal etableres nytt fortau. Det er også registrert forekomster av hagelupin i det området som tidligere 

ble brukt som fylling. 

Hagelupin utkonkurrerer stedegen natur og arter som har vegskråninger og skogkanter som viktige 

voksesteder. Planten er risikovurdert til å ha svært høy risiko (SE) for økologisk effekt. Vinterkarse 

vokser i tørre bakker, vegskråninger, berg og skrenter og på skrotemark og kan dominere fullstendig ved 

å fortrenge både vanlige og mer sårbare arter. Planten er risikovurdert med svært høy risiko (SE) for 

økologisk effekt.  

I miljøoppfølgingsplanen skal det utarbeides rutiner for håndtering av masser med fremmede arter.  
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Figur 5. Registrerte forekomster av fremmede arter (grønne trekanter) i nærheten av planområdet. De mest relevante 

forekomstene er indikert med rød sirkel. I tillegg forekommer det hagelupin i den gamle fyllingen i den nordlige 

ravineryggen. Kilde: Miljøkommune. 

6.5 Landskap og friluftsliv 

Opplevelsen av landskapet og tilgjengelighet til friluftslivet er viktig for opplevelsen av et godt bomiljø. 

Det foregår ikke ordinært og allment friluftsliv innenfor området. Kommunen har ikke kartlagt 

planområdet som et viktig friluftsområde. 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.  

Ved utfylling av området vil dette endre landskapets karakter. Det er vektlagt å bevare den østre delen 

av ravinen, slik at opplevelsen av ravinen og Mork gård, sett fra Andelva, bevares.  

Det er i reguleringsplanen utarbeidet en landskapsplan som viser hvordan massemottaket vil se ut i 

ferdig situasjon. Figur 6viser hvordan ravinen vil se ut med maksimal utfylling av masser. For detaljert 

beskrivelse av vises det til planbeskrivelsen. Terrenget ellers vil skråne mot Andelva, slik det gjør i dag. 

Helningen på området er tilsvarende som tilstøtende jordbruksarealer. 
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Figur 6. Maksimal oppfylling av 618 000 m³ masser. 

6.6 Landbruk 

Hensikten med massemottaket er blant annet, ved ferdig utfylling, å tilbakeføre et større areal til 

landbruk.  

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

fremst på grunn av massemottakets tilpassing til eksisterende terreng i anleggsfasen, samt behov for 

mellomlagring av matjord. I MOP må det detaljeres hvordan matjord skal håndteres med tiltak for 

disponering og mellomlagring.  

I en endelig situasjon vil det totale jordbruksarealet økes med ca. 64 daa. Totalt sett vil tiltakets totale 

virkning på jordbruksarealet være poristivt ettersom det til slutt bidrar til å øke jordbruksarealet. 

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

6.7 Klimagasser og energiforbruk 

Det er store overskuddsmasser fra større utbyggingsprosjekter i regionen. Ved å etablere et 

massemottak for rene masser vil utslipp av klimagasser fra massetransport reduseres grunnet kortere 

transportavstand. 

6.8 Transport og trafikkavvikling 

Ved etablering av massemottaket forventes det tidvis økt trafikk av anleggsmaskiner til og fra 

ravinedalen. Det forventes også økt transportaktivitet i form av massetransport til området i driftsfase.   

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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7  Videreført tiltaksliste 

På bakgrunn av miljøstyringssystemet og gjennomgang av miljø temaene er det satt opp en tiltaksliste 

som videre skal detaljeres i miljøoppfølgingsplanen. Listen er ikke uttømmende. 

Miljøtema Tiltak 

Forurenset grunn Det skal utarbeides en fase 1 tiltaksplan før utgraving av 

bestemmelsesområde #3 i plankartet. Prøvetaking og tiltaksplan 

skal utarbeides i henhold til TA-2553/2009. 

Avrenning fra bestemmelsesområde #3 skal dokumenteres og 

overvåkes.  

Forurensede avrenning Avrenning av partikler til Andelva skal håndteres via fangdam. Det 

må videre vurderes om det skal utarbeides et 

overvåkningsprogram/prøvetakingsprogram av avrenning til Andelva 

med sidebekker. 

Fremmede arter Rutiner for graving i områder med registrerte forekomster av 

fremmede arter skal utarbeides før det graves i disse områdene. 

Tiltak for å hindre spredning skal inngå i rutinen. 

Landbruk Matjorden som ligger i ravinen skal mellomlagres før det mottas 

masser. Det må utarbeides en rutine for riktig mellomlagring av 

matjord. 

Naturmiljø Bjørketrærne skal bevares så langt det lar seg gjøre. Det må i 

senere faser ses på hvilke trær som kan bevares og tiltak for å 

hensynta trærne må detaljeres. 

Driftsplan Rutiner for støvdempende tiltak i perioder med tørt vær skal 

implementeres. 

 

Referanser 

Miljødirektoratet, faktaark M1234/2018: Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmasser som 

ikke er forurenset. 

Miljødirektoratet – Natubase: https://kart.naturbase.no/  

Miljøkommune – fremmede arter. Tilgjengelig: 

https://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Naturmangfold/Fremmede-skadelige-arter/   
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