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FORORD

I forbindelse med planprogrammet og 
konsekvensutredningen for 
Gardermoen Næringspark II B og C, 
er det sett behov for utarbeidelse av 
en massedisponeringsplan som skal 
følge med områdeplanen for dette 
området. 

Erfaringer fra eksisterende uttak, samt 
de utredninger og prøvetakinger som 
har vært gjennomført tidligere, har 
dannet grunnlaget for denne 
massedisponeringsplan. Denne har 
tatt utgangspunkt i forslaget til 
områdeplan og omhandler uttak, 
mellomlagring, oppfylling/deponering, 
faser og framtidige terrengnivåer.



Temaplanen er utarbeidet av Sjåtil og Fornæss AS 

Prosjektansvarlig: Berit Marie Sivertsen

Medarbeidere:
Halvor Tangen
Cecilie A. Simonsen
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INNLEDNING

1. BAKGRUNN

Planområdet, Gardermoen 
Næringspark II B og C på ca. 2600 
dekar, ligger mellom E6 og Oslo 
Lufthavn Gardermoen i Ullensaker 
kommune. 

Det ligger vest for Fv 460.1 
Vilbergvegen, nord for Fv 460.2 og 
sør for Fv 461.2. Det grenser inntil 
opprinnelige Gardermoen 
Næringspark I A, B, C i øst og II A i 
sør. Framtidig Gardermoen 
Næringspark III ligger mellom 
planområdet og Oslo Lufthavn 
Gardermoen.

Dette er et meget stort avsatt framtidig 
næringsområde, sett i norsk 
målestokk, med en svært strategisk 
beliggenhet, nært opp til stamvegene 
E6 og Rv 35, og Norges 
�������	
���������������������������
Ullensaker, Rv 2, er bare ei mil unna. 
Oslo ligger ca. 4,5 mil sør for 
Gardermoen Næringspark. 

Grunnet breelvavsteninger i siste istid 
innehar planområdet store mengder 
drivverdige løsmasser.

Kart som viser planområdets plassering i forhold til veger og nærområder.
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BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

Da innlandsisen trakk seg tilbake i 
slutten av siste istid for ca. 10.000 år 
siden, gjorde den en stopp i 
tilbaketrekkingen da brefronten lå på 
høyde med Hauerseter - Gardermoen, 
og bygde opp Hauersetertrinnet. 

På sørsiden nådde havet helt inn i 
brefronten. I den perioden breen sto 
stille, ble det avsatt store løsmasser. 
Nærmest isen avsatte breelvene 
materiale over havnivået, som den 
gang lå 205 meter høyere enn i dag, 
og bygde opp en sandur av grovt 
grus- og steinrikt materiale. De mer 
��������������������������������
��
ført lenger utover på deltaet før de ble 
avsatt. Pga. varierende 
smeltevannsmengder og stadig 
skiftende elveløp er det likevel store 
forskjeller i massenes grovhet. 

Planområdet ligger innenfor 
Hauersetertrinnet, og inneholder 
mektige løsmasser. Undersøkelser 
har vist at de drivverdige massene er 
mektigst i nord og avtar mot sør. De 
består i hovedsak av et topplag med 
grov grus og stein, over en 
deltaavsetning med sand og grus med 
en mektighet på ca. 10-12 meter i 
nord, synkende til ca. 1 meter helt sør 
i planområdet. Bunnlaget består av 
��������������������
��������������
siltig sand.

Utsnitt av kvartærgeologisk kart for Gardermoen, NGU 1976, viser planområdet med breelvavsetninger:

Eksempel på en sandur.
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KOMMUNEPLAN

I følge bestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel skal 
drivverdige sand og grusmasser tas ut 
ned til kote 200. I områdeplanen skal 
høyde på Vilbergvegen og høyde på 
byggeklare tomter fastsettes.
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KONSEKVENSUTREDNING

I konsekvensutredningen er det kort 
redegjort for løsmassenes opprinnelse 
og utbredelse innenfor planområdet, 
tidligere utredninger, dagens 
situasjon/status, og konsekvenser av 
scenarioene som er utredet i fht. 
ressurser og kvaliteter, muligheter og 
utfordringer, samt etapper og 
alternativer.

Det ble konkludert med at erfaringer 
fra eksisterende uttak, samt de 
utredninger og prøvetakinger som har 
vært gjennomført tidligere, ville danne 
grunnlaget for en 
massedisponeringsplan. Denne skal 
ta utgangspunkt i forslag til en konkret 
områdeplan, og omhandle uttak, 
mellomlagring, oppfylling/deponering, 
faser og framtidige terrengnivåer.
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GJELDENDE REGELVERK

Fram til 01.01.2010 var det ikke noe 
enhetlig lovverk som regulerte erverv 
og utvinning av mineralske ressurser.

Lov om erverv og utvinning av 
mineralske ressurser av 19.06.09 
(mineralloven) endrer på en del 
forhold. De viktigste endringene i 
mineralloven er at loven omfatter 
både statens- (mutbare) og grunneiers 
(ikke mutbare) mineraler, samt at 
Direktoratet for mineralforvaltning har 
hjemmel til å kreve driftsplan og føre 
tilsyn med alle uttak av mineralske 
forekomster. Disse endringene 
innebærer at det ikke lenger er behov 
for å ta inn vilkår om driftsplan og 
tilsyn i reguleringsbestemmelsene.

En meget viktig endring er at alle 
uttak, som inntil 01.01.2010 har drevet 
uten formelle krav til driften, nå er 
underlagt minerallovens bestemmelse 
om godkjent driftsplan.
Ut over dette har mineralloven krav 
om at alle som driver uttak av 
mineralske ressurser ved lovens 
ikrafttredelse, og som ikke har 
konsesjon etter noen konsesjonslover, 
skal sende melding og driftsplan til 
Direktoratet for mineralforvaltning. For 
disse uttakene gis det en frist på 5 år 
for å oppfylle kravene til å søke 
driftskonsesjon.

Oppryddings- og sikringstiltak ivaretas 
i mineralloven ved at Direktoratet for 
mineralforvaltning har anledning til å 
pålegge enhver virksomhet å stille 
økonomisk sikkerhet for 
gjennomføring av slike tiltak, jfr. 
minerallovens §51. Etter 
overgangsbestemmelsene §69 pkt.7 
har virksomhetene som faller inn 
under §51 en frist på 5 år for å 
oppfylle lovens krav.

Mineralloven stiller krav om at alle 
som driver uttak av mineralske 
forekomster med et samlet uttak på 
mer enn 10 000 m³ skal ha 
driftskonsesjon. For å kunne drive 
uttak av mineralske forekomster, 
stilles det krav til den som skal ha 
ansvaret for uttaket, jfr. forskrift til 
mineralloven (FOR 2009.12.23 
nr.1842) kap.3.
Med de krav som stilles til 
driftskonsesjon er det naturlig at et 
uttak av mineralske ressurser 
behandles i hht. plan- og 
bygningsloven før eller parallelt med 
saksbehandlingen av søknad om 
driftskonsesjon.

Foto tatt 01.12.09 av asfaltverket.
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BRUK AV MASSEDISPONERINGSPLANEN

Direktoratet for Mineralforvaltning har i 
sin uttalelse til KU, oppfattet 
massedisponeringsplanen som en 
viktig premissgiver for en eventuell 
felles driftsplan for alle masseuttak i 
planområdet, og ber om at forslag om 
massedisponeringsplan sendes 
Direktoratet til uttalelse før endelig 
vedtak gjøres.

Denne massedisponeringsplanen er 
ment å danne bakgrunnsdata for 
områdeplanen og beskrive hvordan 
de drivverdige massene kan utnyttes 
på en ressursriktig måte. Den vil følge 
behandlingen av områdeplanen, og 
legges fram for Direktoratet for 
Mineralforvaltning i fbm. det offentlige 
ettersynet av områdeplanen. 

Videre skal massedisponeringsplanen 
danne utgangspunktet for de 
driftsplaner som skal utarbeides 
innenfor planområdet. 
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GJELDENDE PLANER

2. STATUS

Nordre del av planområdet, som i 
kommuneplanen tidligere var avsatt til 
masseuttak, er opprinnelig regulert til 
spesialområde grustak i 
reguleringsplanen for Grustak og 
landbruksområder i Vilbergområdet, 
stadfestet 19.06.78. 

Planavgrensingen i nord er til og med 
jernbanesporet, og omfattet 
eiendommene 177/1, 177/2, 177/3,18-
19, 177/5, 177/12, 21, 29, 177/16, 
177/32 og 177/33 innenfor GNP II B 
og C. 

Området nord for Fv 461.2, 
Blikkvegen, har siden 2001 vært 
avsatt som LNF-område i 
kommuneplanen. Eiendommen gnr. 
152/22 og del av 152/2 er også 
regulert til spesialområde grustak i 
reguleringsplanen for Del av Lauten 
gnr. 152/2 i Vilbergområdet, vedtatt 
25.06.86. 

Begge reguleringsplanene har 
bestemmelser som er tilknyttet 
	
�����������������������������������
til uttak av grusmasser og til 
midlertidige bygninger og anlegg som 
er nødvendige for driften. Grusuttak 
skal ikke foretas dypere enn 4 meter 
over høyeste grunnvannstand. Når 
massetaket er avviklet skal områdene 
nyttes til jord- eller skogbruk.

Utsnitt reguleringsplan stadfestet i 1978.    Reguleringsplanen vedtatt i 1986.
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NÅVÆRENDE MASSEUTTAK

Til sammen 536 dekar er regulert til 
masseuttak i de 2 forannevnte 
reguleringsplanene. Det er innenfor 
disse planene at uttak med tilhørende 
virksomhet har vært drevet og fortsatt 
pågår.

Årlig uttaksvolum varierer ut fra 
etterspørselen i markedet. 
Anvendelsen av grusen har vært til 
bl.a. betong, asfalt, anleggsvirksomhet 
som bl.a. oppbygging av veger og 
tomteområder mv. Det har i det siste 
�����������������������
��������
kabelgrøfter i Oslo. Innkjørt stein, 
vesentlig sprengt stein, har vært brukt 
i asfaltproduksjon. Uttaksdybden har 
vært ned til ca. kote 200. Under dette 
�������������������������
Toppmassene har både vært samlet i 
ranker, hauger, brukt i skråninger og 
voller, eller blandet med myr og solgt 
som vekstjord. 

Flyfoto tatt i oktober 2009 som viser masseuttakene i nordre del av planområdet.
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Foto tatt 16.07.10 som viser deler av grustaket til Grefsrud helt nord i planområdet.

Foto tatt 20.07.10 som viser uttak og sortering innenfor området til Mesta i de søndre deler av uttaksområde.

NÅVÆRENDE AVTALER OG DRIFTERE

����������������
������������������������
de regulerte områdene i dag. Lengste 
inngåtte avtale har varighet fram til 
2019. Da forventes at hoveddelen av 
de drivverdige massene er tatt ut. 

Innenfor disse områdene er følgende 
driftere:
Grefsrud AS avd. Vilberg, Mesta AS, 
og Lauritz Fladby. Terje Hansen AS 
har etablert et asfaltverk her.
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MEKTIGHET OG KVALITET

Ullensaker er den viktigste 
gruskommunen i Akershus. Pga. 
utbygging på forekomsten og at 
������������������������������!�
reduseres de nyttbare mengdene. 
"���������������
��������������
nasjonalt viktig, og forsyner foruten 
Ullensaker og en rekke 
nabokommuner, også Oslo med store 
volum sand og grus.

��������
�����������#$%���		������
med resultater fra sand- og 
grusundersøkelser både innenfor og 
utenfor planområdet.
Det foreligger rikholdig materiale om 
sand- og grusressursene i Ullensaker, 
�
�������#$%���		����������
beskriver mengde og kvalitet på 
løsmassene innenfor 
Hauersetertrinnet. Av de som er utført 
på vegne av kommunen, kan nevnes 
rapport nr. 96.027, 2002-030, 2002-
0502008.015, samt den i fbm. revisjon 
av kommuneplanen 2008-2020.

Relevant materiale har vært 
gjennomgått for å få oversikt over 
gjenværende drivverdige ressurser. 
Det har ikke vært aktuelt å 
gjennomføre prøveboringer eller gjøre 
nye utredninger til utarbeidelse av 
denne massedisponeringsplanen. Det 
er derimot gjennomført geoteknisk 

undersøkelse innenfor eiendommen 
gnr.152 bnr. 3,9 der Coop-tomt skal 
lokaliseres. Grunneierne innenfor 
dagens uttaksområder har også 
bidratt med nyttig informasjon.

For å skille mellom forekomstene og 
gi et faglig grunnlag for kommunens 
behandling av grus og pukk i 
arealplanarbeidet, har NGU vurdert 
forekomstene og foretatt en 
�
���������������������������������������
forsyningen av byggeråstoff. 
"����������������
��������������
meget viktige, viktige, lite viktige og 
ikke vurdert. Forekomster som har 
stor betydning for forsyningen til 
større regioner, store byer eller har 
�	����
����������
�����������
����������
som nasjonalt- eller regionalt viktige 
forekomster. På ressurskartet til 
venstre er forekomstens viktighet 
gradert med fargesymboler. Dette 
viser at det er de nordre deler av 
planområdet som har de meget viktige 
forekomstene, mens de søndre deler 
er lite viktig i verdivurderingen. 

Kart fra nettsiden til NGU som viser verdivurdering av grusforekomstene innenfor Gardermoforekomsten.
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De beste massene til vei- og 
�����������
���������
sanduravsetningen og de øverste 
lagene i deltaavsetningen. 
Mektigheten varierer fra mellom 10 - 
12 meter i nord til ingen drivverdige 
forekomster i sør.

Under det grove topplaget inneholder 
deltaavsetningen vesentlig sand ned 
til 15 - 20 meter, men med noe grus 
og sporadisk stein i de øverste 
meterne. Disse massene benevnes 
som deltaavsetning med sand og 
grus. 
 
I dypere lag består massene av 
����������������
������������������
�!�
����������������
����������������
materiale.
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GRUNNVANN

�������������
���������������'*+;�����
grunnvannsryggen på ca. kote 191 i 
retning sørvest-nordvest helt sør i 
planområdet. Grunnvannet synker i 
samme retning nord og sør for denne. 

�������
�����������������������!�
grunnvannsnivået på ca. kote 183. 
Dvs. at forutsatte uttak av masser vil 
ligge i gjennomsnitt ca. 15 meter over 
høyeste grunnvannstand.

�������	
�����	���������������������������������������
���������
	�����
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BRUK AV ULIKE TYPE MASSER 

Det er etterspørselen etter masser 
med ulik sammensetning til ulike 
formål som styrer mengden utførsel 
og salg. Uttaksmengden vil måtte 
variere med markedsaktiviteten og 
konkurransesituasjonen, men 
mellomlagring vil kunne bidra til at 
delområder kan ferdigstilles for 
utbygging tidligere enn hva 
etterspørselen etter masser skulle 
tilsi. 

I NGU Rapport 2008.015 går det fram 
at ressursknapphet på sand og grus til 
byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell 
brukes i stadig større grad til ulike 
formål. Det er derfor viktig å sikre en 
framtidig utnyttelse av sand- og 
grusforekomsten i planområdet. 
Kommunen har derfor satt som mål at 
�<��������������������������
�
drivverdige masser tas ut.

En drift der en parallelt produserer 
tilslag til vei- og betongformål, med 
det for øyet å utnytte mest mulig av 
massene til et godt tilslag for begge 
bruksområder, vil være den beste 
utnyttelsen av forekomsten.

Eksempler på bruksområder for byggeråstoff.
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MÅLSETTING, TIDSPERSPEKTIV, ROBUSTHET

3. BESKRIVELSE

Ullensaker har som nevnt de viktigste 
grusressursene i Akershus. Kvaliteten 
på massene er god og tilfredsstiller de 
������������������

�����
��������������
som byggeråstoff.

Et mål i forvaltningen av 
grusforekomstene er å sikre tilgangen 
til disse ressursene i framtiden og 
hindre at viktige forekomster 
båndlegges av arealbruk som hindrer 
framtidig utnyttelse.

Det forventes en økende etterspørsel 
etter masser for bruk i Østlands-
området i årene framover. En godt 
planlagt uttaksplan er nødvendig for å 
sikre disse interessene i framtiden. 
Med de beregnede drivverdige 
���������������������������
planområdet, er det anslått å kunne ta 
opptil 30 år før forekomsten er tømt.

Robustheten i 
massedisponeringsplanen ligger i: 

=� Fleksibiliteten ved at masser kan 
���
���������������	���������������
store planområdet 

=� Forutsigbarheten i forhold til 
gjeldende planer med føringer

=� Fellesforståelsen for 
ressursforvaltningen som er til 
stede i alle ledd.
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DRIVVERDIGE MASSER

Det totale volum av sand, grus og 
stein i forekomstene får en ved å 
multiplisere et beregnet areal med en 
anslått mektighet. 

Tidligere Vilberg leir er på til sammen 
297 dekar. Med gjennomsnittlig dybde 
på ca. 10 meter av drivverdige 
masser, kan dette utgjøre opptil 5,9 
mill. tonn. 

Resterende del av Vilbergmoen 
Utvikling AS sine arealer er på 222 
dekar. Med gjennomsnittlig dybde på 
ca. 8 meter av drivverdige masser, 
kan dette utgjøre opptil 3,5 mill. tonn.  

Den hittil uregulerte delen av gnr. 152 
bnr. 2 er på 150 dekar. Med 
gjennomsnittlig dybde på ca. 6 meter 
av drivverdige masser, kan dette 
utgjøre opptil 1,8 mill. tonn. 

Bergmoen AS’ aktuelle arealer er på 
1373 dekar. Med gjennomsnittlig 
dybde på ca. 3 meter av drivverdige 
masser, kan dette utgjøre opptil 7,0 
mill. tonn.  

Til sammen kan dette utgjøre ca 
18mill. tonn. Her er 1,7 brukt som 
faktor m³/tonn.

Terrenghøyder innenfor kvartaler og 
på rundkjøringer/veger er fastsatt ut 
fra:
=� De undersøkelsene som er gjort 

av NGU
=� De som nylig er gjennomført i 

forbindelse med Coop-tomta
=� De krav som følger av ny 

bebyggelse og tilhørende teknisk 
infrastruktur

De fastsatte terrenghøydene framgår i 
illustrasjonen nedenfor: 

kote 206

kote 206
Terreng nivå kote 203

Terreng nivå kote 202

Terreng nivå kote 201

Terreng nivå kote 204

Terreng nivå kote 205

Terreng kan variere med 6m

Rundkjøring kote 204

Rundkjøring kote 203

Vegg av typiske drivverdige masser
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Det vil foregå uttak og drift i de 
områdene som tidligere er regulert så 
lenge det er avtaler på områdene. Det 
anses imidlertid aktuelt å endre 
avtaler, med for eksempel forsering av 
uttak, ut fra det en ser som mulig 
tidspunkt for utbygging av infrastruktur 
og bebyggelse.

Det er naturlig å fortsette videre 
hoveddrifter fra eksisterende vegger 
mot vest og nord. Faste installasjoner 
som asfaltverk, betongverk og vekt, 
etableres i områder som er klargjort 
på steder de kan stå i lengre perioder 
����������������������������������
utbygging av infrastruktur og 
tomteområder. Mobile sorterings- og 
������������������������������������

Det første området som skal 
klargjøres for utbygging der det 
tidligere ikke har vært foretatt uttak, er 
den tomta hvor Coop skal etablere sitt 
sentrallager i kvartal K2.

UTTAK I NYE OMRÅDER
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1. 

Først fjernes skogsvirket gjennom 
tradisjonell avvirkning og kverning av 
GROT-masser (grein/rot/topp) til 
biobrensel. 

Stubber, røtter og humuslag/torv etter 
utsortering av stein moses til bruk i 
området som jordforbedring og 
vekstlag. Denne massen 
mellomlagres og tørkes. Dette sjiktet 
er nedenfor kalt vegetasjonsmassen 
og er i vurderinger/beregninger anslått 
til 0,2 m. 

3. Uttak avdrivverdige grus- og steinmasser Tredelingen i praksis1. Uttak av vegetasjonsmassen - 0,2 m 2. Uttak av overgangsmassen - 0,5 m

PRINSIPP FOR KVARTALSVIS UTTAK AV MASSER

2. 

Under den humusholdige 
vegetasjonsmassen er det 
gjennomgående et 0,5 m lag nedenfor 
kalt overgangsmassen. I denne er det 
en blanding av utfellinger fra 
vegetasjonsmassen over med til dels 
mye stein og noe grus. Steinen 
sorteres ut og brukes hel til spesielle 
formål internt i området eller i 
produksjon etter knusing. Den øvrige 
overgangsmassen egner seg ikke i 
produksjon eller som underbygning for 
veger eller bebyggelse. Den passer 
imidlertid godt for terrengforming, 
underlag for plener m.v. 
Overgangsmassen mellomlagres 
nærmest mulig de etterfølgende 
bruksområdene.  

3.

De drivverdige grus- og steinmassene 
er beregnet å ligge mellom 
vegetasjons- og overgangsmassen og 
de fastlagte kotene for nytt terreng 
innenfor de regulerte kvartalene. 
Grusuttaket vil følge vanlige 
driftsmessige prinsipper med uttak i 
vegg som fortsettelse av eksisterende 
drift. Massene sorteres i fraksjoner og 
stein knuses på stedet.  

����
�������������������������
�������
sjikt innen de drivverdige 
forekomstene. Etterfølgende 
utbygging krever også uttak av 
����������������������
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bunnivåene for infrastruktur, 
underetasjer m.v.

��������������������������!�����
representerer samme bruksverdi som 
overgangsmassen beskrevet foran. 
Slike må derfor også mellomlagres for 
senere bruk til terrengforming, til 
grønnstrukturen og ellers der det er 
behov.
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UTTAK OG LAGRING AV MASSER I KVARTAL K2

Coops sentrallager skal etableres 
innenfor kvartal K2 og byggingen skal 
begynne allerede i juni 2011. 

Med denne etableringen følger 
opparbeidelsen av veger og annen 
infrastruktur. Det er kort tid til rådighet 
for fjerning av vegetasjonsmasse, 
overgangsmasse og mellomlagring av 
drivverdige løsmasser. Det må derfor 
sørges for et ryddig og hurtig 
gjennomførbart opplegg for all 
massebehandling. 

Uttaket følger prinsippet som er 
beskrevet tidligere. Det er gjort et 
overslag over de massene som skal 
håndteres og de arealene som må 
klargjøres for mellomlagring. 

Vegetasjonsmassen er satt til 0,2 m, 
overgangsmassen til 0,5 m og 
grusmassen på Coop-tomta til 5,5 m 
mektighet over kote 202, mens den 
varierer mellom 4 m og 2 m i 
vegarealene. Følgende er lagt til 
grunn for illustrasjonene: 
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Uttak og lagring av vegetasjonsmassen - 0,2 m Uttak og lagring av overgangsmassen - 0,5 m Uttak og lagring av grusmassen ned til kote 202 

Lagring av masser

Uttak av 0,2m vegetasjons-
masse

 Lagring av masser

 Uttak av 0,5m overgangsmasse

 Lagring av masser

 Uttak av drivverdige masser

Masse Areal (da) Volum (m3) Lager / høyde (da / m) 
Vegetasjonsmasse 725     200.000 (kvernet) 42 / 5 
Overgangsmasse 675    350.000 (løsmasse) 50 / 7 
Grusmasser 275 1.500.000 (løsmasse) 300 / 5 eller 200 / 7,5 
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MELLOMLAGRING – PRINSIPP

Mellomlagring av drivverdige masser 
utenfor driftsområdene er lite ønskelig 
og medfører ekstra kostnader. Dette 
er likevel nødvendig for å få klargjort 
traseer til infrastruktur og tomtearealer 
langt tidligere enn de driftsmessige 
planene i utgangspunktet tilsa. Et 
generelt prinsipp må da være å 
planlegge ethvert mellomlager og 
deponi for avdekningsmasser slik at 
��������������������������������
ganger.

Før mellomlagring utenfor 
driftsområder må trær, røtter og 
humus fjernes. For å beholde den 
naturlige kornfordeling i grusmassene, 
bør det tilstrebes mellomlagring i 
ranker i stedet for lagring i store, 
kjegleformede hauger. På denne 
måten vil segregering ved 
mellomlagring reduseres til et 
minimum.


