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1. Sammendrag
Arealtek AS har på vegne av Anlegg Øst Entreprenør AS utarbeidet forslag til detaljregulering for del
av gbnr. 97/1 og 120/1 i Eidsvoll kommune.

Hensikten med massemottaket er å ta imot rene stein- og jordmasser fra naboområdet Holmenga
Nord i forbindelse med klargjøring av dette næringsområdet. Det planlegges for mottak av inntil
350 000 m3 masser bestående av morenemateriale og renskmasser; stein, grus og jord. Etter endt
oppfylling skal området tilbakeføres til skogbruksformål.

Selve planområdet er på 80,4 da hvorav 50 daa er avsatt til massemottak. Området ligger inntil E6
nordgående felt. På motstående side er et større område avsatt til næringsformål i kommuneplanens
arealdel og under opparbeidelse.

2. Bakgrunn
2.1. Formål
Planforslaget tilrettelegger for et massemottak på deler av eiendommene gbnr 97/1 og 120/1 i
Eidsvoll kommune. Reguleringsplanen blir fremmet som en privat detaljregulering. Grunneier er
Mathiesen Eidsvoll Værk og Dag Tore Halvorsen.

I tråd med føringene i regional plan for masseforvaltning i Akershus og definisjon av deponi og
massemottak i denne rapporten, defineres planområdet som et massemottak.

Selve planområdet er på 80,4 daa hvorav 50 daa er avsatt til massemottak, og det planlegges med
mottak av inntil 350 000 m3. Området ligger inntil E6 nordgående felt, ved veikro Nebbenes og i
nærheten av industriområdet Holmenga Nord. Hensikten med massemottaket er å ta imot
toppmasser herfra i forbindelse med klargjøring av dette næringsområdet. Mottaket skal kun ta imot
rene stein- og jordmasser.

2.2. Forslagstiller og plankonsulent
Reguleringsplanforslaget fremmes av Arealtek AS på vegne av tiltakshaver Anlegg Øst Entreprenør
AS.

Løvlien Georåd AS har gjennomført en geoteknisk vurdering av tiltaket datert 22.9.2020. Arealtek AS
har utarbeidet et overvannsnotat datert 2.10.2020.

2.3. Vurdering av KU
I forbindelse med planoppstart ble det gjort en vurdering av hvorvidt planforslaget omfattes av KU-
forskriftens bestemmelser med utgangspunkt i kjent kunnskap.

Planforslaget omfattes av Vedlegg II, nr. 11k)  Massemottaker for masse på land og i sjø større enn 50
daa eller 50 000m3 masse, og må vurderes nærmere med hensyn til om tiltaket kan medføre
vesentlig virkning for miljø og samfunn da tiltaket ikke tidligere er konsekvensutredet.

Området er avsatt til LNFR-formål i gjeldende kommuneplan, og overlapper delvis med gjeldende
reguleringsplan for E6 Dal - Minnesund. Det er gjennomført konsekvensutredning av regulert
område, men området er ikke vurdert med hensyn til fremtidig massemottak.

Etter en samlet vurdering av egenskaper ved tiltaket og tiltakets virkning på omgivelsene anses det
ikke at tiltaket kan få vesentlige virkninger som krever en konsekvensutredning. Konsekvenser for
miljø og samfunn synliggjøres og beskrives nærmere i planbeskrivelsen, jf. § 4.2 i pbl.
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Det har ikke kommet innvendinger mot denne vurderingen. Den konkrete vurderingen fremgår i eget
KU-notat.

3. Planprosess
3.1. Medvirkning
Det er lagt opp til medvirkning i tråd med minstekravet i plan- og bygningsloven. I tillegg har det vært
tett dialog med berørte grunneiere.

Det ble gjennomført oppstartsmøte mellom tiltakshaver, konsulent og Eidsvoll kommune den
5.5.2020.

3.2. Varsel om oppstart
Det ble varslet oppstart av planarbeidet den 20.6.2020 i lokalavisen Eidsvoll og Ullensaker Blad med
frist for å komme med merknader den 17. august. Varsel om oppstart ble også sendt til naboer,
gjenboere og offentlige instanser samt offentliggjort på plankonsulentens og kommunens nettside.

Det kom 5 innspill til planoppstart:
• NVE datert 19.6.2020
• Direktoratet for mineralforvaltning datert 2.7.2020
• Viken fylkeskommune datert 12.08.2020
• Statens vegvesen datert 25.8.2020
• Fylkesmannen i Oslo og Viken datert 17.8.2020

En oppsummering av innkomne merknader finnes i kap. 8 i planbeskrivelsen.

4. Rammer og premisser for planarbeidet
4.1. Overordnede planer
Kommuneplanens arealdel 2015-2026
Planområdet er i hovedsak uregulert og avsatt til LNF-formål i gjeldende kommuneplan. Deler av
området berøres av sikringssone H190_ «Restriksjoner rundt Gardermoen lufthavn».
Kommuneplanen har avsatt store arealer til industri-, håndverks- og lagervirksomhet samt salg av
plasskrevende vareslag i dette området.

Regional plan for masseforvaltning i Akershus
Med stor bygge- og anleggsaktivitet øker behovet for byggeråstoff som pukk og grus. Samtidig som
mengden overskuddsmasser øker. Målsettingen med regional plan er:
• sikre byggeråstoff og uttaksområder for framtidige behov i Akershus
• sikre arealer for massemottak, gjenvinning og lovlig deponering
• sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser
• redusere miljø- og samfunnsbelastning fra masseuttak, massehåndtering og massetransport

4.2. Tilgrensende planer
Reguleringsplan for E6 Dal-Minnesund (planID 023717500)
Planområdet grenser mot og overlapper til dels med detaljregulering for 4-felts E6. Arealene som
overlapper er regulert til landbruk. Planen inkluderer adkomst til planområdet. Byggegrense i
reguleringsplan for ny bebyggelse er 150 meter fra senter kjørefelt i nærmeste kjørebane for E6.
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Figur 1. Kar tblad 6 i detalj reguler ing E6 Dal - Minnesund

Holmenga Nord (planID 023730800)
Et større område nord for E6 er regulert til kombinert formål - forretning/kontor/ industri/ lager.
Planen ble vedtatt i september 2019 og det skal legges til rette for attraktive næringsarealer i
tilknytning til E6. I forbindelse med etableringen av næringsområdet skal det tas ut betydelig med
masser. Massene skal benyttes til opparbeiding og etablering av næringsområdet. Overskuddsmasser
skal fortrinnsvis selges. Det er søkt driftskonsesjon etter mineralloven.

4.3. Temaplaner
Klima- og energiplan 2011-2020
Kommunens rolle omfatter både kommunale tjenester, eiendomsforvaltning, samfunnsutvikling og
arbeidsgiveransvar som alle vil påvirke kommunensklimaregnskap. Et av delmålene i
handlingsplanen er tilpasning av utbyggingsmønster til prinsippet om samordnet areal og
transportplanlegging.

4.4. Statlige og regionale retningslinjer og føringer
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
Offentlig sektor og øvrige virksomheter skal gjennom planlegging bidra til reduksjon av
klimagassutslipp og bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene.

Statlig planretningslinje for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging
Ambisjonen er å bidra til mer effektive planprosesser og et godt samspill mellom kommuner, stat og
utbyggere for å sikre bærekraftig utvikling. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping
og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.

Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging for 2020
Fylkesmannen sender årlig ut forventningsbrev til kommunene. Innenfor området samfunns- og
arealplanlegging oppfordrer Fylkesmannen til at temaene klima, areal- og transportplanlegging,
samfunnssikkerhet, massehåndtering og boligsosialt arbeid prioritereshøyt i 2020.



Arealtek AS 7

5. Beskrivelse av planområdet (dagens situasjon)
5.1. Beliggenhet
Området ligger inntil E6 i nordgående retning ved Nebbenes. Avkjøring til planområdet er fra Østre
Hurdalveg, fv. 1592.

Figur 2. Oversiktskart med planområdets beliggenhet. Fra komm unekart .

Hensikten med massemottaket er å ta imot rene overskuddsmasser fra naboområdet Holmenga
Nord i forbindelse med klargjøring av dette næringsområdet.

5.2. Landskap
Området preges i stor grad av tekniske og menneskelige etableringer i form av større vegsystem og
næringsområder, både eksisterende og under opparbeidelse.

Figur 3. Oversiktsbilde over planlagt om råde for m assm ot tak ( lil la) og omkringliggende landskap
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Planområdet ligger i overgangen mellom jordbrukslandskapet i sør og øst og de større
sammenhengende skogområdene i nord og vest.

5.3. Kulturminner og kulturmiljø
Viken fylkeskommunen har gjennomført kulturminneregistrering av området. Delvis i forbindelse
med utvidelsen av E6 og supplerende registreringer i forbindelse med etablering av massemottak.

Figur 4. Regist rerte kullm iler. Kartutsnit t fra Miljøstatus

Det er påvist totalt 5 kullmiler fra nyere tid tilknyttet verksdriften på Eidsvoll. Kullmilene er ikke
fredet, men fra fylkeskommunens er det ønskelig at de tas vare på dersom det er forenelig med
arealbruken. I dette tilfellet vil bevaring være vanskelig forenelig med formålet om massemottak.

5.4. Naturverdier
Det er ikke registrert arter av stor forvaltningsinteresse eller verdifulle naturtyper innenfor
planområdet, eller i nærområdet til planområdet, men innenfor planområdet er det i forbindelse
med utarbeidelsen av skogbruksplan på eiendommen registret en MiS-figur; «rik bakkevegetasjon».
Registreringen ble foretatt av Glommen Mjøsen Skog i 2019. Den er på 2,2 daa og består av
sumpskog med noe svartor (15%), resterende gran. Den aktuelle vegetasjonstypen er gran- og
bjørksumpskog. Basert på skogtakst gjennomført i 2019 er det registrert og satt av 1496 daa med
nøkkelbiotoper med livsmiljøet rik bakkevegetasjon i kommunen. Sør for planområdet ligger to
tilsvarende MiS-figurer. MiS-figuren er ikke kvalitetssikret eller har gjennomgått er artsregistrering.

Figur 5. Utsnit t fra Gårdskart m ed kart lagt MiS-f igur



Arealtek AS 9

5.5. Rekreasjon og friluftsliv
Området ligger mellom E6, Østre Hurdalvegog et større myrområde i øst. Området er ikke
tilrettelagt med merkede stier eller turløyper, og vurderes å ha relativ begrenset bruk. Eidsvoll verk
skistadion ligger i kort avstand fra området med et veletablert løype- og stinett.

5.6. Naturressurser
Området består i dag av barskog med noe varierende bonitet. I områdene registrert med lav bonitet
er det grunnlendt. Vegetasjonstypen i området er gran- og bjørksumpskog i søkkene og mer skrinn
furuskog på rabbene. Området er ikke registrert som dyrkbart. I øst ligger et større myrområde,
Klaseimåsan. Dette blir ikke berørt av tiltaket.

Figur 6. Dagens skogom råde. Skog på m iddels og lav bonitet . Kilden.no

5.7. Trafikkforhold
Adkomst til området er via fv. 180/1592, Østre Hurdalveg. Massene kommer fra Holmenga Nord som
ligger rett på andre siden av E6. Det er ikke behov for å kjøre ut på E6. Østre Hurdalveg sør for E6 (fv.
1592) har en ÅDT på om lag 1800, med en andel lange kjøretøy på 10%. På nordsiden av E6 (fv. 180)
er det registrert en ÅDT 2850 og andelen lange kjøretøy er 18 % (Kilde: Statens vegvesen, vegkart).
Fartsgrensen er 60 km/ t. Det er gang- og sykkelveg langs fylkesvegen på deler av strekningen.

Avkjøring fra Hurdalsvegen er via eksisterende skogsbilveg. Krysset med fylkesvegen og privat veg er
regulert i forbindelse med E6-prosjektet. Veien er regulert med veiklasse 7 – traktorvei og tilpasset
tømmertransport.

5.8. Støy
Den store støykilden i området er 4-felts E6. Statens vegvesen sine støysoner for riks- og fylkesveg
viser utbredelsen av støy fra veitrafikk. I tillegg ligger området innenfor gul sone for flystøy fra
Gardermoen.
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Figur 7. Kar t lagte støysoner langs r iks- og fylkesveger.
Rød sone støynivå Lden > 65 dB. Gul sone Lden 55-65 dB. Kilde: Statens vegvesen

5.9. Barn og unges interesser
Planområdet og omkringliggende områder er ikke spesielt i bruk eller tilrettelagt for barn og unge.
Det er ikke registrerte barnetråkk eller turstier.

5.10. Grunnforhold
Planområdet ligger innenfor et område hvor berggrunnen består av en type gneis. Løsmassene er av
typen morenemateriale, usammenhengende eller i et tynt dekke over berggrunnen.

Området ligger delvis over og under marin grense. De østre områdene mot Klaseimåsan ligger under
marin grense.

Figur 8. Utsnit t fra NGU sit t løssm assekart for planområdet .
Figur 9 t il høyre viser kartu tsnit t fra NGU med m oddelering av m arin grense.
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6. Beskrivelse av planforslaget

Figur 10. Plankart for massem ottak Orm lia Nord

6.1. Arealbruk
Planområdet er på totalt 80,4 daa og reguleres til skogbruk (LSK) og vegetasjonsskjerm (f_GV).

Tabell 1. Arealoversikt
Formål Feltnavn Areal,

daa
Grønnstruktur

Vegetasjonsskjerm f_GV 8,1
LNFR-areal

Skogbruksformål LSK 72,3
Sum 80,4

Bestemmelsesområder
Massemottak #1 49,4

Kulturminneregistreringer #2-6 0,9

6.2. Reguleringsformål
Det reguleres inn en vegetasjonsskjerm mot E6 på 20 meter. Denne vil skjerme mot innsyn og bidra
til å dempe støvflukt ut på veianlegget så lenge massemottaket er i drift.

Resten av planområdet reguleres til landbruksformål – skogbruk. Dette er i tråd med
kommuneplanens arealdel.
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Område for massemottak etableres øst for eksisterende skogsbilveg og er avsatt som eget
bestemmelsesområde (#1) med egne bestemmelser. Området som vurderes for mottak av masser er
på 49,4 daa.

Områdene med kulturminneregistreringer (kullmiler) er avmerket som bestemmelsesområde #2-6.

Figur 11. I llust rasjonsplan som viser om rådet for m assem ottak mm .

6.3. Tiltaksbeskrivelse
Mottak av masser
Det planlegges med mottak av inntil 350 000 m3 rene masser fra næringsområdet Holmenga Nord
innenfor eksisterende skogområde. Massene vil bestå av morenemateriale og renskmasser; stein,
grusog jord. Det skal ikke deponeres myrjord, men det kan bli aktuelt å mellomlagre myrjord og
legge til rette for produksjon av matjord innenfor området for å utnytte ressursen.

Maksimal fyllingshøyde på massemottaket er vurdert å bli ca. 22 meter, til kote +212. Det planlegges
med skråningsutslag på mellom 1:2 og 1:2,5. Terrenget vil avslutningsvis bli tilpasset og gitt en mer
naturlig formasjon enn helt flatt toppnivå, slik at man får en ny kolle. Det skal planlegges for en god
overgang mellom eksisterende og nytt terreng.

Før mottak av masser skal området renskes med gravmaskin/doser og toppjord legges i ranker ved
fyllingsfot.

Innenfor område avsatt til massemottak kan det anlegges midlertidige anleggsveger og gjennomføres
midlertidige arealdisponeringer som er nødvendig for å gjennomføre planlagt tiltak.

Det avsettes en vegetasjonssone på 20 meter mot E6 fra plangrensa. Det skal ikke drives hogst
innenfor vegetasjonsskjermen så lenge det er drift i massemottaket og vegetasjonen skal holdes tett
for å gi god skjerming. Fra plangrense til nærmeste vegskulderkant er det videre mellom 22 og 14
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meter på strekningen forbi området avsatt til massemottak. Det er m.a.o. mellom 34 og 42 meter fra
E6 til område for massemottak (bestemmelsesområde #1).

Mot myrområdene er det mellom 55 og 65 meter fra arealressursgrensen til område for masseuttak i
nord. Avgrensning av massemottaket er gjort på bakgrunn av eksisterende terreng. I sør grenser
område for masseuttak inntil arealressursgrense myr. Myrområdet vil ikke bli berørt av tiltaket. Det
samme gjelder området vest for eksisterende skogsbilveg som forblir uberørt av tiltaket og sammen
med vegetasjonsskjermen vil bidra til å skjerme mot innsyn og støvflukt.

Figur 12. Foreløpig skisse av nyt t massem ottak. Bilde t il venst re sett fra E6 og bilde t il høyre set t
fra fylkesvegen.

Endelig utforming og utstrekning av massedeponiet må avklares i forbindelse med geoteknisk
detaljprosjektering og synliggjøres i plan for mottak av masser (driftsplan). Løvlien Georåd har
konkludert med at massemottaket kan etableres uten at E6 og områdestabilitet påvirkes negativt.
Det er en forutsetning at oppbygning av masser ivaretar sikkerheten mot E6. Endelig utforming av
massemottaket avhenger også av resultatet fra kartlegging av naturverdier innenfor område avsatt
som hensynssone, og hvorvidt det kan gis godkjennelse til omdisponering av nøkkelbiotopen. Dette
er ivaretatt gjennom juridisk bindende planbestemmelser.

Tider for drift
Det er planlagt med en tidshorisont på inntil 6 år før mottaket er ferdig oppfylt. I denne perioden vil
det tidvisvære stor aktivitet med transport av masser til mottaket.

Tider for drift skal ligge innenfor tidsrommene synliggjort i tabellen nedenfor:
Mandag – lørdag Søndag, høytids- og helligdager
07:00 – 19:00 Ingen drift

Utenfor de mest hektiske anleggsperiodene vil driften begrense seg til perioden mandag til torsdag.
Det skal ikke være drift eller transport av masser til mottaket søndager eller på høytids- og
helligdager. Driftstidene er hjemlet i egen bestemmelse til planen.

Sikkerhet
Under driftsperioden skal områder som kan utgjøre en fare for mennesker eller husdyr sikres med
gjerde. Adkomst til området skal sikres med bom og skilt. Plassering av skilt avklares i samråd med
øvrige grunneiere med veirett.

Istandsetting og etterbruk
Området skal etter endt oppfylling tilbakeføres til skogbruksareal. Det skal legges til rette for naturlig,
stedegen vegetasjonsetablering. Dette fremmes ved at toppdekket av skogsjord legges tilbake.
Massemottaket skal gis en god tilpasning mot eksisterende terreng der dette lar seg gjennomføre.
Terrengtilpasningen vil skje etappevis.
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Området skal ryddes for maskiner, utstyr, skrapmasser og lignende. Sluttarrondering og tilplanting
skal være ferdigstilt innen 2 år etter endt oppfylling. Tiltakshaver skal stå ansvarlig for opprydding og
tilbakeføring av området til skogbruksformål.

6.4. Trafikkløsning
Det er ca. 1 km fra næringsområdet Holmenga Nord til område for massemottak. Massemottaket får
adkomst fra Østre Hurdalveg, fv. 1592. Eksisterende skogsbilveg til området skal benyttes som
adkomstveg til planområdet. Denne ble etablert og regulert i forbindelse med E6-prosjektet.
Skogsbilvegen har veiklasse 7 og er tilpasset tømmerbiltransport. Dette vurderes i utgangspunktet
som tilpasset og tilstrekkelig dimensjonert også for transport av masser til og fra massemottaket.
Etter at oppfylling er utført blir eventuelle midlertidige tiltak på eksisterende skogsbilvei reversert og
vei gruset opp på nytt. Ved sluttført tiltak vil veien tilbakeføres i tråd med formål i gjeldende
reguleringsplan og slik den forelå før tiltak ble iverksatt.

Planforslaget vil over en periode på inntil 6 år føre til økning i antall lastebiler per døgn mellom
planområdet og næringsområdet Holmenga Nord. Det er vurdert at i perioder vil inntil 8 lastebiler gå
i skytteltrafikk og lever 4-5 lass hver time.

I tråd med innspill fra fylkeskommunen er det tatt inn egen bestemmelse om bruk av eksisterende
avkjørsel. Det vises til Veglovens §40. Det må søkes fylkeskommunen om utvidet bruk av
eksisterende avkjørsel til fylkesvegen.

6.5. Støy og støv
Støy
Forurensningsforskriften setter krav til støynivå som må ivaretas. Disse er gjengitt i tabell 2.

Tabell 2. Støykrav iht . forurensningsforskriftens § 30-7
Mandag-
fredag

Kveld mandag-
fredag

Lørdag Søndag/ helligdager Natt (kl. 23-
07)

55 Lden 50 Levening 50 Lden 45 Lden 45 Lnight

Planområdet ligger i et relativt støyutsatt område med støy fra E6, Gardermoen hovedflyplass og stor
byggeaktivitet i forbindelse med nytt næringsområde. Med en økning i andel tungtrafikk øker også
støynivået langs veien. På Østre Hurdalveg vil andelen tunge kjøretøy øke fra 10 til 21 % på fv. 1592
og fra 18 til 25 % på fv. 180.

Det er relativt god avstand fra massemottaket til nærmeste bolig, og disse boligene er
støyskjermet. Det legges til grunn at støy fra et massemottak er begrenset og i hovedsak knytter seg
til transport. For å sikre at støybelastningen i området holder seg innenfor gjeldende regelverk skal
det før oppstart av arbeidet utarbeides en støyprognose for området.

Støv
Det legges til grunn at støvproblematikken først og fremst vil knytte seg til transport. I tråd med
kravene i Forurensningsforskriftens kap. 30 skal eventuell støvproblematikk kartlegges og følges opp
med målinger.

Det skal påføres støvbindende middel på grusveier og gjennomføres kosting/spyling av asfalterte
flater etter behov. Dette vil gjelde både på fylkesvegen og internt på næringsområdet Holmenga
Nord. I tillegg vil eksisterende vegetasjon innenfor skogbruksområdet og området avsatt til
vegetasjonsskjerm bidra til å minske støvflukt fra mottaksområdet.
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6.6. Håndtering av overvann og avrenning
Med hensyn til avrenning fra området legges det en grov streng med stein i bunnen av fyllingen på
laveste punkt. Vann i området er primært overflateavrenning fra overflater med et begrenset
tilsigsområde. Terrenget arronderes med fall mot øst, nordøst og syd. Det opparbeides en voll ved
fyllingsfoten. En jordvoll vil hindre utilsiktet avrenning mot øst og kontrollere at avrenning ut av
området skjer mot syd som ved dagens situasjon.

Tiltaket skal ikke føre til økt avrenning til vassdraget i forhold til dagens situasjon.

Olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende (i
en container el.) og skal være sikret for å hindre avrenning og forurensning i grunnen.

7. Beskrivelse av virkninger for miljø og samfunn
7.1. Miljø
Terreng og landskapsvirkning
Planområdet ligger tett på store infrastrukturanlegg (4-felts E6) og større næringsområder, både
eksisterende og fremtidige. E6 går delvis i skjæring på strekningen. Landskapet i området består av
flere bratte skrenter og forsenkninger som utnyttes til massemottak.

Mottaket skal før avslutning få en naturlig terrengformasjon og avpassespå best mulig måte mot
omkringliggende terreng. Etter avsluttet oppfylling skal området igjen fremstå som et tilnærmet
naturlig skogsområde. For å legge til rette for reetablering vil det legges tilbake et topplag av
skogsjord fra området.

Figur 13. 3D-skisse av planlagt område for mot tak av m asser med utgangspunkt i eksisterende
terreng og et ter endt ut tak og t ilbakeføring t il skogbruksform ål. Regist rert MiS- figur nede t il høyre i
figuren (brunt om råde).
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Figur 14. Foreløpig 3D-skisse av m assemot tak set t fra E6 uten vegetasjon eller vegetasjonsskjerm
innlagt

Figur 15. 3D-skisse av m assemot tak m ed avsat t 20 meter vegetasjonsskjerm , set t nordfra som
bilist på E6

Figur 16. Dagens situasjon. Planområdet set t sørfra på E6. Bildet er hentet fra google maps
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Planlagt utfylling vil i liten grad bli synlig fra riksvegen eller fylkesvegen når området er ferdig
revegetert. Avsatt vegetasjonsskjerm mot E6 og eksisterende skogbruksareal vil skjerme mottaket
under driftsperioden. Dette er viktig for å unngå at trafikken på E6 blir forstyrret.

Naturmangfold
Det er ved vurdering etter naturmangfoldloven tatt utgangspunkt i eksisterende og tilgjengelig
kunnskap i form av søk i Naturbase, Artskart, MiS-registreringer og rapportene Kartleggingsstatus for
viktige naturtyper i Oslo og Akershusog  Kartlegging av vilt og naturtyper i Eidsvoll kommune.
Kommunen er i gang med å utarbeide kommunedelplan naturmangfold. Kommunen vurderer at
kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet for Eidsvoll kommune er relativt godt.

Det er ikke registrert artsforekomster som er truet eller nær truet, eller verdifulle naturtyper
innenfor planområdet.

I sør er det registrert en MiS-figur «rik bakkevegetasjon». Den aktuelle biotopen er av de vanligst
registrerte og det er registrert i alt 1496 daa med denne nøkkelbiotopen som utgjør 31% av alle MiS-
figurer i kommunen. Rett sør for denne aktuelle figuren er det registrert to tilsvarende MiS-figurer.
MiS-figurene i kommunen er i varierende grad kvalitetssikret med hensyn til rødlistearter. Ut fra et
føre-var prinsipp må området kvalitetssikres før det eventuelt kan legges til rette for omdisponering
til massemottak innenfor område avsatt til hensynssone (H510).

Det er foretatt en vurdering etter §§ 8-12 i naturmangfoldloven i eget notat datert 5.10.2020. Det
legges til grunn at kunnskapsgrunnlaget for det meste av planområdet er tilstrekkelig. Unntaket er
registrert MiS-figur på 2,2 daa som må kartlegges nærmere. Området er avsatt som hensynssone
med egne bestemmelser i planen. Med krav om ytterligere dokumentasjon av eventuelle
naturverdier og krav til videre oppfølging innenfor område H510 vurderes de miljørettslige
prinsippene for offentlig beslutningstaking i Naturmangfoldloven å være oppfylt.

Forurensning (støy, støv, avrenning)
Planområdet er et eksisterende skogsområde som etter endt oppfylling med masser skal videreføres
som skogbruksformål. Selve deponeringen av masser skal foregå over en begrenset periode på inntil
6 år.

Støy
Planområdet ligger i et område som særlig berøres av støy fra E6. Planområdet ligger videre innenfor
gul flystøysone for Gardermoen lufthavn.

Det ligger noen boliger langs Østre Hurdalveg som vil være adkomstveg til planområdet. I forbindelse
med E6-prosjektet ble det anlagt støyskjerm med høyde 3 m på deler av denne strekningen.

Støy fra anleggstrafikk og anleggsområdet ivaretas gjennom forurensningsforskriften kap. 30 ogskal
følge føringene for industri gitt i T-1442/16. Det skal før oppstart utarbeides en støyprognose for
tiltaket for å sikre at støynivået ikke overstiger gjeldende krav.

Støv
Det legges til grunn at utfordring med støv som følge av tiltaket i hovedsak knytter seg til transport.
Selve deponeringen vil skje med relativt god avstand til bebyggelsen i området (>100 meter). I tillegg
vil etablert støyskjerm også skjerme noe for støv som oppstår som følge anleggstrafikken på vegen.
Område med skog mellom fylkesvegen og skogsbilvegen skjermer selve uttaket.
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Vegetasjonsskjerm på 20 meter mellom E6 og område for massemottak skal hindre støvflukt og
skjerme mot innsyn fra vegen.

For å begrense støvproblematikk knyttet til transport skal grusveger påføres støvbinding i den tørre
årstiden. I tillegg skal det iverksettes løpende renhold av asfalterte veger, både fylkesveg og inne på
området Holmenga Nord, i form av kosting og spyling.

Avrenning og overvannshåndtering
Det er ingen bekker eller vassdrag som renner gjennom området. Overvann skal håndteres og
fordrøyes innenfor planområdet. En jordvoll vil hindre utilsiktet avrenning mot øst og kontrollere at
avrenning ut av området skjer mot syd som ved dagens situasjon. Dette vil også bidra til å hindre
erosjon av finere masser og virke som sedimentering.

Overvannshåndtering er beskrevet nærmere i notat fra Arealtek datert 2.10.20 og prinsippene
illustrert i figur 17.

Figur 17. I llust rasjon som viser avrenning og overvannshåndtering. Kilde: Arealtek AS

Håndtering av overvann innenfor planområdet er sikret i bestemmelser til planen. I permanent
situasjon, etter endt oppfylling, antas ingen endringer i avrenningsforhold sammenlignet med dagens
situasjon.

7.2. Naturressurser
Skogbruk
Massemottaket berører midlertidig inntil 50 dekar skogbruksareal. Arealene er registret med i
hovedsak middels bonitet og noe lav bonitet. Etter endt deponering vil området tilbakeføres til
skogbruksareal. Området er ikke registrert som dyrkbart.
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7.3. Samfunn
Kulturminner
Planområdet er ubebygd. Viken fylkeskommune har gjennomført arkeologiske registreringer av deler
av planområdet i forbindelse med E6-prosjektet. Resterende areal er befart i 2020. Det er registrert
totalt 5 kullmiler knyttet til verksdriften på Eidsvoll. Disse er ikke fredet, men det er ønskelig at de tas
vare på dersom det er forenelig med arealbruken. I dette tilfellet vil bevaring være vanskelig
forenelig med formålet om massemottak. Det legges avgjørende vekt på at det er mange registrerte
kullmiler i kommunen og at disse ikke er fredede kulturminner slik at kulturminnene kan frigis.

Trafikkforhold
Etableringen av massemottak vil generere en økning i tungtrafikkandel på Østre Hurdalveg så lenge
massemottaket er i drift.

Massene skal transporteres fra næringsområdet Holmenga Nord på andre siden av E6, langs
fylkesveg 180/1592 Østre Hurdalveg til Ormlia Nord. Dette er en strekning på ca. 1 km. Andelen
tunge kjøretøy på Østre Hurdalvegvarierer i dag mellom 18% av ÅDT2850 (ÅDT 513) nord for Ormlia
krysset og 10 % av ÅDT 1800 (ÅDT 180) sør for krysset. Med et foreløpig anslag på inntil 8 lastebiler i
skytteltrafikk mellom næringsområdet og område for massemottak vil den gjennomsnittlige daglige
trafikkmengden i perioder øke med inntil 384 lastebiler/arbeidsdag som gir en økning i ÅDT med
inntil 262 i de periodene massemottaket er i drift. Det søkes om utvidet bruk av ferdig regulert
avkjørsel fra fylkesvegen.

Det er regulert inn og anlagt gang- og sykkelveg på det meste av den berørte strekningen.

Avkjøring til planområdet er fra Østre Hurdalveg via eksisterende landbruksvei. Adkomstvegen ble
etablert av Statens vegvesen i forbindelse med E6-prosjektet. Det er god sikt og avkjøring er tilpasset
tømmerdrift.

Figur 18. Avkj øring m ot sør t il venst re og avkjør ing m ot nord og næringsom råde Holm enga Nord t il
høyre

Selve kryssing av E6 skjer via to større rundkjøringer. Disse er også av/på-kjøring til de to
veiserviceanleggene på Nebbenes. Avbøtende tiltak som støyskjerming langs fylkesvegen ved
eksisterende boliger og gang- og sykkelveg er etablert i forbindelse med E6-prosjektet. I tillegg bør
området skiltes med anleggstrafikk og det må iverksettes avbøtende tiltak i forhold til støvplager
langs fylkesvegen, både for andre trafikanter og beboere/næringsliv i området.

Området skal være ferdig oppfylt og tilbakeført innen en periode på inntil 6 år. Det er få boliger på
den 1 km lange strekningen mellom Holmenga Nord og området for massemottak. Det vurderes
videre at alternative områder vil føre til transport over lengre strekninger og berøre flere.
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Grunnstabilitet
Det er gjennomført en geoteknisk feltundersøkelse. Feltundersøkelsen viser liten løsmassemektighet
med morenemasser over berg eller antatt fjell. Det er gjennomført 3 prøveboringer, alle til fjell eller
antatt fjell med varierende dybde 1-4 meter.

På bakgrunn av foreliggende undersøkelser forventes at masser kan deponeres uten at E6 eller
områdestabilitet påvirkes negativt. Det er en forutsetning at deponiets utforming og utstrekning
detaljprosjekteres nærmere. Dette er ivaretatt gjennom bestemmelse til planen.

Figur 19. Gjenomm ført register ing av bart fj ell og grunnundersøkelser i forbindelse m ed utarbeidet
georapport. Kilde: Løvlien Georåd AS

Friluftsliv og rekreasjon
Området er ikke spesielt tilrettelagt eller brukt til friluftsliv. Det legges til grunn at det er relativt små
ulemper ved å ta området i bruk til midlertidig massemottak før området tilbakeføres til
skogbruksformål.

Barn og unges interesser
Området er ikke tilrettelagt for bruk av barn og unge. Sikkerhet ivaretas gjennom skilting og
avstenging av området. Det er anlagt gang- og sykkelvei forbi eksisterende boliger og vegstrekningen
mellom næringsområde og massemottak er oversiktlig. Det vurderes at tiltaket få begrensede
konsekvenser for barn og unge.
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Klimaregnskap
Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge (Miljostatus.no). Utslipp av CO2 ved
transport henger sammen med type kjøretøy, avstand og tyngde. Gitt at det eksisterer et
masseoverskudd vil antall kilometer mellom massenes opprinnelse og bruk/deponering være
avgjørende for det totale klimagassutslippet ved tiltaket. Det er positivt for utslipp av klimagass at
det kun er 1 km mellom områdene i dette tilfellet.

Skogareal er den viktigste arealbrukskategorien som tar opp klimagasser. Det er vanlig å legge til
grunn at en tilvekst på 1 m3 tilsvarer opptak av om lag 1 tonn CO2. Med etablering av massemottak vil
skogens opptak av CO2 settes midlertidig tilbake.

Samfunnsnytte
Det er i kommuneplanen og gjennom nylig vedtatt detaljregulering for Holmenga Nord, akseptert og
lagt til rette for etablering av et større næringsområde. Etableringen av massemottak skjer som en
direkte følge av, og er en forutsetning for å kunne realisere næringsområdet. Etablering av et
massemottak i nærområdet er gunstig ut fra transport- og klimahensyn og det er vurdert at
planforslaget representerer det alternative som gir minst negativ påvirkning av trafikk og miljø.
Andre kjente alternativ er vurdert å gi større belastning på veinett, naboer og miljø som følge av
lengre transportvei. Massemottaket kommer ikke i konflikt med andre viktige arealinteresser.

Økonomiske konsekvenser for kommunen
Den planlagte etableringen av massemottak anses ikke å få økonomiske konsekvenser for
kommunen.

7.4. Oppsummering av ROS-analysen
Som en del av planarbeidet er det utarbeidet en ROS-analyse. ROS-analysen skal gi kommunen et
godt beslutningsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. Det er kartlagt
uønskede hendelser og aktuelle forebyggende tiltak. Fullstendig ROS-analyse ligger vedlagt.

Nedenfor er hendelser registrert i gul sone – hvor det skal vurderes avbøtende tiltak gjengitt.

1.1 c) Er det fare for utglidning, kvikkleire el? Er området utsatt for jordras?
Området ligger delvis over og delvis under marin grense. Innenfor de østlige delene av planområdet
kan det være foreligge marin leire, men jf. figur 2 så er sannsynligheten liten. Dette støttes av den
geoteknisk undersøkelse og registrering i felt innenfor planområdet av Løvlien Georåd. Utførte
feltundersøkelser viser liten løsmassemektighet med morenemasser over berg eller antatt berg.
Massemottakets utforming og utstrekning må detaljprosjekteres nærmere. Dette er ivaretatt
gjennom reguleringsbestemmelse til planen.

1.1 h) Vil tiltaket påvirke viktige naturverdier, sårbare arter etc?
Det er i offentlige databaser ikke registrert fredede eller verdifulle arter eller naturtyper. Det er
usikkerhet knyttet til eventuelle naturverdier innenfor en registrert MiS-figur. Denne nøkkelbiotopen
må kartlegges nærmere før en eventuell omdisponering kan gjennomføres. Hensyn til registrert
nøkkelbiotop ivaretas i bestemmelse 5.1 og 7.2 c) til planen.

2.2.k) Vil tiltaket påvirke kulturminner?
Det er foretatt kulturminneregistreringer av område og påvist totalt fem kullmiler, knyttet til
verksdriften på Eidsvoll. 4 av 5 vil gå tapt som følge av etablering av massemottak. Kullmilene er
definert som arkeologisk minner, er vanlig forekomne og disse er ikke fredet. Det vurderes som
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akseptabelt å frigi disse kulturminnene på bakgrunn av tilbakemelding fra fylkeskommunen.
Kullmilene er tilstrekkelig undersøkt.

4.3 o) Er området utsatt for støy fra transport, skytebaner, bedrifter ol?
Området er støyutsatt og påvirkes både av trafikkstøy fra E6 og flystøy fra Gardermoen. Tiltaket vil
medføre økt trafikkstøy innenfor området. Det er få boliger i området og eksisterende boliger er
støyskjermet i forbindelse med E6-prosjektet.

Støy i anleggsperioden styres gjennom forurensningsforskriftens kap. 30 og støygrensene i T-
1442/16. Hensyn til støy er i varetatt gjennom reguleringsbestemmelser til planen.

4.3 r) Er det spesielle farer forbundet med bruk av veger innenfor området?
Det vil i en periode på inntil 6 år bli en betydelig økning i anleggstrafikk på Østre Hurdalveg som
potensielt vil øke faren for trafikkuhell. Strekningen er oversiktlig, har lav fartsgrense (60 km/ t) og
det er gang- og sykkelveg på deler av strekningen. Området har kun noen få boliger og et
forsamlingslokale. Nabolaget består i det alt vesentligste av områder avsatt til næring. Det er allerede
i dag mye anleggstrafikk i området i forbindelse med tilrettelegging av nytt næringsområde.
Hensyn til trafikksikkerhet vurderes i varetatt gjennom avbøtende tiltak i tilknytning til E6-prosjetet,
ekstra skilting og reguleringsbestemmelser til planen.

7.5. Samlet vurdering
Det legges vekt på at etablering av et massemottak Ormlia Nord skjer som en direkte konsekvens av
ønsket næringsetablering på motstående side av E6 og at ulempene vurderes å være av midlertidig
karakter.

En betydelig andel overskuddsmasser skal benyttes i forbindelse med anleggsarbeid på nytt
dobbeltspor på jernbanen. Myrjord skal så lang det lar seg gjøre avhendes til gårdbrukere og andre
med behov for masser i nærområdet. Likevel gjenstår det et masseoverskudd. Massene vil ikke
medføre forurensningsfare og området vil ved avsluttet tiltak fremstå som et skogområde tilsvarende
som i dag. Det skal leggesvekt på å tilpasse terrenget slik at det får en naturlig avslutning mot
eksisterende terreng. Det er videre positivt at massene kommer fra nærliggende næringsområde
som betyr at transportavstanden og dermed klimagassutslipp som følge av transport holdes nede.

8. Innkomne innspill
Viken fylkeskommune, datert 12.8.2020
Fylkeskommunen er positivt til at det er stilt krav til regulering. Det tas til etterretning at tiltaket ikke
er vurdert å utløse krav om KU. På bakgrunn av tidligere innsendt søknad og utvidelse av
planområdet er det uklart for fylkeskommunen hvor mye masser som skal tilføres området.

Av hensyn til trafikksikkerhet er fylkeskommunen positiv til at massene fra Holmenga Nord
transporteres i kort avstand og langs veger det ikke ferdes barn. Reguleringsplanen må ha med en
reguleringsbestemmelse som sier at planområdet kan bruke avkjørsel som er regulert til felles
avkjørsel FA8 i E6-planen.

Det er gjennomført arkeologiske registreringer og utarbeides egen rapport.

Fylkeskommunen forventer at retningslinjene i regional plan for masseforvaltning legges til grunn
ved gjennomføring.

Tiltaksområdet ligger innenfor vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma. Det forutsettes at tiltaket
ikke får negative konsekvenser for de satte vannkvalitetsmålene til vannområdet (Nessa med
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tilløpsbekker). Avslutningsvis legges det til grunn at tiltaket ikke vil redusere levekårene/eksistensen
til organiser/naturtyper.

Kommentar
Etter oppstartsmøte med kommunen ble det signalisert at planområdet burde utvides av hensyn til en
bedre terrengtilpasning og dette er gjennomført. Det er jobbet videre med detaljering; mengde
masser, utforming av oppfylling, fyllingshøyder mv. etter varsel om oppstart av planarbeidet.

Endelig rapport fra gjennomført arkeologisk registrering er ikke mottatt per dags dato, men en
oppsummering og referansepunkt. Det er registrert 5 kullmiler innenfor området hvorav 4 kommer i
konflikt med arealformålet.

Regional plan legges til grunn for planarbeidet, som fylkeskommunen bemerker ligger område for
massemottak gunstig i forhold til transportavstand til Holmenga Nord. Det tas inn bestemmelse
knyttet til avkjøring fr fylkesvegen.

Avrenning fra området er vurdert i overvannsnota fra Arealtek AS. Der vurderes ikke å være fare for
at vannkvalitet i vannområdet forringes som følge av tiltaket. Det er ikke registrert arter eller
naturtyper av stor forvaltningsmessig interesse innenfor området, men vil bli gjennomført en
nærmere kartlegging av registrert nøkkelbiotop «rik bakkevegetasjon»..

Fylkeskommunens merknader er innarbeidet i det videre planarbeidet.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), datert 2.7.2020
DMF viser til sine ansvarsområder og har på bakgrunn av tilsendt informasjon ingen merknader til
varsel om oppstart. Dersom videre behandling viser at noen av fagområdene kan bli berørt ber
direktoratet om at saken oversendes i forbindelse med høring og offentlig ettersyn.

Kommentar
Innspillet tas til etterretning.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 19.6.2020
NVE viser til sine ansvarsområder innenfor områdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann mv. og forutsetter at disse ivaretas i det videre
planarbeidet. Det må fremgå av plandokumentene hvordan de ulike interessene er vurdert og alle
relevante fagutredninger må legges ved.

Kommentar
Innspillet tas til etterretning. Løvlien Georåd AS har foretatt grunnundersøkelse av området og
vurdert områdestabiliteten i eget notat datert 20.9.2020. Området er ikke flom- eller rasutsatt.

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen viser til sine ansvarsområder og forutsetter at disse ivaretas i det videre planarbeidet.
Det legges til grunn at tiltaket er tilstrekkelig miljørisikovurdert selv om det ikke gjennomføres en
konsekvensutredning. Det vises i den forbindelse til kravene i naturmangfoldlovens §§8-12. Dersom
kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt legges det til grunn at det gjennomføres en kartlegging etter
standard metode. Det vises videre til registrert MiS-figur utenfor planområdet som forventes vurdert
og ivaretatt.

Regional plan for masseforvaltning må legges til grunn. Det må tydeliggjøres hvilke typer masser som
tillates mottatt og deponert på området. Det presiseres at alle overskuddsmasser er å anse som
næringsavfall og at forurensningsloven stiller krav til håndtering. Bruken av masser bør følge
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ressurspyramidens prinsipper, og deponering bør forbeholdes masser uten gjenbruks- eller
gjenvinningspotensiale. Det vises til at utfylling med rene jord- og steinmasser eller inert avfall ikke
trenger tillatelse fra Fylkesmannen/Miljødirektoratet.

Det fremgår at massene som skal deponeres omfatter organisk jord. Fylkesmannen forventer at
planforslaget vurderer alternative disponeringsløsninger for verdifulle jordressurser. Det bør
utarbeides en massehåndteringsplan med oversikt over jordressursene.
I referat fra oppstartsmøte vises det til et planområde på 31,5 daa mens i varselet er planområdet
utvidet til 79 daa. Oppfylling på kun 31 daa vil være utfordrende og gi en fylling på 12 meter i
gjennomsnitt. Det forutsette at utforming og høyder planlegges nøye slik at arealet etter oppfylling
gir grunnlag for å utvikle produktiv skog og er egnet for skogsdrift, samtidig må hensynet til ras-,
erosjon- og forurensningsfare ivaretas.

Fylkesmannen viser avslutningsvis til sine årlige forventningsbrev til kommunene.

Kommentar
Planforslaget følger opp nasjonale og regionale krav og føringer i tråd med Fylkesmannens innspill.

I arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold opplyser kommunen at kunnskapsgrunnlaget
anses å være relativt godt. Det er lagt vekt på eksisterende kunnskap, både formell og
erfaringsbasert, ved vurdering av tiltakets konsekvenser for miljø og biologisk mangfold i
planbeskrivelsen. Planforslaget omfatter en vanlig registrert MiS-figur (rik bakkevegetasjon). Basert
på skogtakst gjennomført i 2019 er det registrert og satt av 1496 daa med nøkkelbiotoper med
livsmiljøet rik bakkevegetasjon i kommunen, men den aktuelle nøkkelbiotopen er ikke kvalitetssikret
eller kartlagt mht. rødlistede arter. Det er i planforslaget sikret gjennom hensynssone og
bestemmelser sikret at nøkkelbiotopen kartlegges nærmere før det ev. aksepteres en omdisponering.
Jordressursene vil bli ivaretatt så langt det lar seg gjøre. Det er opprettet kontakt med grunneiere i
området for tilførsel av jordmasser, i dette tilfellet først og fremst myrjord. Mengden myrjord er ikke
kjent på nåværende tidspunkt. Det vil vurderes nærmere om massemottaket også skal benyttes til
mellomlagring av myrjord for produksjon av matjord. Av økonomiske årsaker er det også viktig å
utnytte mest mulig av overskuddsmassene som en ressurs. Det er blant annet søkt og innvilget
driftskonsesjon for uttak av masser fra Holmenga Nord som er området massemottaket Ormlia Nord
skal motta overskuddsmasser fra. Tilbakeføring og tilrettelegging for skogbruk gjennom
fyllingshøyder og terrengutforming vil bli ivaretatt i tett dialog med grunneier. Det legges vekt på å
tilpasse massemottaket mot omkringliggende terreng.

En er kjent med mulige endringer i avfallsforskriften, men har oppfattet at det ikke omfatter mottak
av rene stein- og jordmasser.

Statens vegvesen (SVV), datert 25.8.2020
Det vises til at byggegrense langs E6 er 150 meter og at forslag til deponi kommer nærmere enn
dette. Det kan åpnes for et deponi som tilbakeføres til LNF nærmere enn dette. Hensikten med en
byggegrense er å hindre forstyrrelser og reservere areal til eventuell fremtidig utvidelse eller
omlegging i kryssområdet. Det er en forutsetning at det er kontroll på grunnforholdene.
Konsekvenser av oppfylling for E6 i anleggsfasen og på lengre sikt må dokumenteres og påvirkning på
trafikken i anleggsperioden må vurderes.

Kommentar
Tiltaket kommer tett på E6 da det er lagt vekt på å utnytte området best mulig, når det først skal tas i
bruk til massemottak. Området egner seg godt da massene kun må transportert et kort stykke på
offentlig veg (1 km), og det er ikke behov for å skulle ut på E6. Eksisterende skogsvegetasjon skjermer
mot innsyn, men i en periode vil tiltaket bli neo synlig når man kommer nordfra på E6. Tiltaket ligger i
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et område med betydelig anleggsaktivitet og byggevirksomhet fra før. Løvlien Georåd AS har
gjennomført en geoteknisk vurdering av områdestabilitet og påvirkning av E6.
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