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1. Bakgrunn 

1.1.  Kontaktinformasjon 
 
Grunneier 
Ole M. Almeli AS, Bølerveien 71, 2020 Skedsmokorset  
Org. nr. 942 657 749 
v/ Terje Nordvi, terje@almeli.no, 905 29 160 
Representerer grunneierne på gbnr 50/1 og 3.  
 
Ole Pål Nordbye, Nordbyalléen 31, 2160 Vormsund  
Org. nr. 969 287 323 
onordbye@frisurf.no, 908 68 482 
Grunneier gbnr 45/2 
 
Alf Kristian Nyborg, Nordbyalléen 88, 2160 Vormsund  
Org. nr. 912 862 860 
alf.nyborg@gmail.com, 926 53 732  
Grunneier gbnr 45/1 
 

 
Forslagsstiller 
Norconsult AS  
Vestfjordgaten 4 
1338 Sandvika 
 
Kontaktperson og oppdragsleder i Norconsult er Alf Kristian Nyborg, 
tlf.:92653732, e-post: alf.kristian.nyborg@norconsult.com  
 

1.2.  Fakta om arealinnspillet 
 
Grunneierne ønsker å øke andelen dyrka mark på gårdene. Det vises også til tidligere 
innsendt planinitiativ den 25.02.2020 og møte med kommunen den 29.04.2020. 
Møtereferatet er lagt ved dette innspillet.  
 
Aktuelle gårds og bruksnummer for arealinnspillet: 

• Gbnr. 50/1 og 3 
• Gbnr. 45/1 og 2   

 
Det er stor etterspørsel etter steder å kunne deponere masser i området Oslo og Viken, da 
det ofte blir masseoverskudd etter bygge og anleggsvirksomhet. Gjeldende 
kommuneplanbestemmelser sine retningslinjer sier: «Det skal tilstrebes etablering av få og 
store massedeponier».  
 
For å tilstrebe etablering av massemottak med en viss størrelse går grunneierne sammen for 
å kunne ta imot større mengder masser og få en helhetlig arrondering på tvers av 
eiendommene. Det er totalt fire grunneiere hvorav to og to eiendommer grenser inntil 
hverandre. Det er tenkt massemottak med kun rene masser1.  
 
Områdene ønskes avsatt til massemottak med etterbruk for jordbruk i kommuneplanen for 
Nes. Formålet med tiltaket er å øke andelen dyrka mark på gårdene, og å bedre 

 
1 Rene masser er masser som ikke overstiger fastsatte normverdier for forurenset grunn. 
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arronderingen og hellingen på jordene ved å fylle opp med rene masser. Arealene består i 
dag av dyrka mark, beite, skogsareal og raviner. 
 
Det drives jord- og skogbruksdrift på gårdene og det dyrkes hovedsakelig korn og gress. 
Arealene som dyrkes i dag er bratte og det er ønskelig å fylle opp med masser for å få jorder 
som har slakere helling og bedre arrondering. Jordene vil dermed bli bedre egnet for den 
maskinelle landbruksdriften som er på gårdene i dag.    
 

1.3.  Beliggenhet og areal 
 
Gårdene ligger langs Vestsidavegen mellom Vormsund og Brårud vest for Vorma. Det er ca. 
5 km til Vormsund og ca. 5 km til Brårud. Eiendommene ligger i et kupert landskap øst for 
Vestsidavegen og heller ned mot Vorma.     
 
Grenigårdene gbnr 50/1 og 3 grenser til hverandre og Nordbygårdene gbnr 45/1 og 2 
grenser til hverandre. Det er ikke felles grense mellom Greni og Nordby. Alle eiendommene 
har adkomst fra Vestsidavegen.  
 
Totalt areal ønsket for massemottak er 520 daa. Tabellen nedenfor viser arealfordelingen av 
massemottaket på hver eiendom, med areal for eksisterende dyrka mark, areal for nytt dyrka 
areal og antall kubikk fylling på hver eiendom. Arealene og ønsket nytt terreng fremkommer 
på vedlagte kart. Utsnitt fra kartene er vist på neste side.  
 

Gbnr Gårdsnavn Areal 
massemottak 
(dekar) 

Eks. dyrka 
mark (dekar) 

Ny dyrka 
mark (dekar) 

Fyllingsfot 
(dekar) 

Fylling i m3 

50/1 Sørstua Greni 90 67 19 4 380.000 
50/3 Sørgarden Greni 105 34 67 4 335.000 
Delsum 
Greni 

 195 101 86 8 715.000 

45/1 Søndre Nordby 98 40 58 - 840.000 
45/2 Nordre Nordby 227 135 90 2 1.050.000 
Delsum 
Nordby 

 325 175 148 2 1.890.000 

Total  520 276 234 10 2.605.000 

 
 
Hensikten med oppfyllingen er å få mest mulig nytt dyrka areal. Det må påregnes noe 
bakkeplanering for å få god tilpasning tilgrensende terreng. Arealet skal også grøftes og 
optimaliseres for å få mest mulig avlingspotensiale på nytt dyrka areal. Maks helling på 
arealet for ny dyrka mark er planlagt med helling maks 1:10 og fyllingsfot er planlagt med 
helling 1:3. Dette samsvarer med veilederen fra NIBIO, 2017: «Planering og jordflytting – 
utførelse og vedlikehold» som bygger på «Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og 
vedlikehold av planeringsanlegg», fastsatt av daværende Landbruksdepartement i 1989. 
 
På Greni er det ikke bekker med årssikker vannføring i ravinene. På nytt dyrka areal vil 
grøfting ivareta overvannet. På Nordby er det en bekk som renner ut fra Aurstadmåsan og til 
Vorma. Den ble lagt i rør store deler av strekningen da det ble planert på 80-tallet. Bekken er 
totalt ca. 1700 meter lang og ca. 800 meter ligger i rør. Denne er tenkt at bekken skal 
gjenåpnes hele vegen. Med hensyn på erosjon fra jordbruket skal det etableres 
sedimetasjonsdammer for å hindre at jordpartikler renner ut i Vorma.  
 
55% av arealet som fylles opp er i dag eksisterende dyrka mark og 45% er skog, beite og 
raviner. Matjorda skal tas av og mellomlagres og legges på toppen av fyllingen. På Greni 
starter fyllingen på kote 173 og ender på kote 133 i øst. På Nordby starter fyllingen på kote 
176 og ender på kote 130 i øst.   
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Areal og nytt terreng for ønsket massemottak på Greni. (kilde: Norconsult) 

 

 
Areal og nytt terreng for ønsket massemottak på Nordby. (kilde: Norconsult) 
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1.4.  Dagens situasjon 
 

 
Gårdseiendommene er vist med rød linje. Svart stiplet linjer viser ønsket område for massemottak. (kilde: 
kommunekart.com) 
 
På 80-tallet ble det planert for å øke det dyrka arealet og få bedre helling på jordene. Det er 
mye av dette arealet i tillegg til ravinene, som det ønskes å endre terrenget ytterligere for å 
øke andelen dyrka areal og få mer rasjonell drift på arealene. Kartene nedenfor viser hvilke 
arealer som tidligere er planert.  
  
 
 

Nordby 

Greni 
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Planerte områder. (Kilde: Nibio) 
 
Gårdene har svært god til mindre god jordkvalitet. De planerte områdene har dårligst 
jordkvalitet fordi en under planeringen ikke tok vare på matjordlaget på toppen, men lot det 
ligge igjen i bunn av planeringen. Tabellen nedenfor viser arealfordelingen av de ulike 
markslagene på gårdene. Det er kun vist arealene mellom Vestsidavegen og Vorma. Areal 
andre steder på gårdene er ikke tatt med.  
  
Arealtabell markslag. (Kilde: gårdskart) 

Gård Gbnr Fulldyrka 
jord (daa) 

Innmarksbeite 
(daa) 

Produktiv 
skog (daa) 

Annet 
areal 
(daa) 

Total 
(daa) 

Sørstua 
Greni  

50/1 77 37 4 9 127 

Sørgarden 
Greni 

50/3 36 58 30 10 134 

Søndre 
Nordby 

45/1 297 40 178 17 532 

Nordre 
Nordby 

45/2 538  367 31 936 

 
 

Nordby 

Greni 
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Jordkvalitet. (Kilde: Nibio) 
 

2. Gjeldende føringer 

2.1.  Lov, forskrift og nasjonale føringer 
 
Plan- og bygningsloven 
Plan- og bygningsloven er et verktøy for å ivareta samfunnsinteresser og forvalte våre 
arealer. Planlegging etter loven skal sikre en bærekraftig utvikling for hele landet og at hver 
og en av oss kan være med i beslutninger som angår oss og våre omgivelser, og den gir 
grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser og om utbygging.  
 
Vurdering: 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven vil det for dette tiltaket mest sannsynlig stilles krav til 
reguleringsplan med konsekvensutredning før det tillates oppfylling.   
 
Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven er den mest sentrale loven innen naturforvaltning. Loven regulerer 
forvaltning av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og den tar vare 
på leveområder for prioriterte arter. Naturmangfoldlovens formål er å ta vare på naturens 
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biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser gjennom 
bærekraftig bruk og vern. Loven skal også gi grunnlag for menneskers virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, både nå og i framtida, også for samisk kultur. 
 
Vurdering: 
Hensynet til naturmangfold vil utredes i en reguleringsplan for tiltaket. Fylling i ravinene vil 
være negativ for naturmangfoldet. Gjenåpning av bekk vil være positivt.  
 
Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 
NVE må vurdere om tiltaket er konsesjonspliktig etter vannressursloven og om tiltaket vil 
kunne påvirke flomepisoder i vassdraget. Dersom NVE konkluderer med at tiltaket ikke 
trenger konsesjon etter vannressursloven må saken oversendes Fylkesmannen for en 
vurdering etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag og vannressursloven § 11 om 
kantvegetasjon, samt etter forurensingsloven. 
 
Vurdering: 
Tiltak som hindrer erosjon som sedimentasjonsdammer og gjenåpning av bekk på Nordby, 
vil være positivt for vassdragene og kan være med på å bedre kvaliteten i vassdraget.   
 
Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven 
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og 
samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, og 
på hvilke vilkår, planer kan gjennomføres. 
 
Vurdering: 
Det stilles krav til konsekvensutredning for tiltak av denne størrelsen.  
 
Nasjonal jordvernstrategi  
Stortinget fastsetter det årlige målet for omdisponering av dyrka mark til 3 000 
dekar innen 2025.  
 
Vurdering: 
Dette tiltaket vil være med på øke andelen dyrka mark. Jordkvaliteten kan potensielt økes 
dersom det tas imot matjord fra andre steder hvor dyrka mark bygges ned.  
 
NVE, Flaum- og skredfare i arealplanar, retningslinje nr. 2/2011, rev. 22.05.14 
Retningslinjen sier hvordan flom- og skredfare bør utredes i kommunale arealplaner etter 
plan- og bygningsloven og er tilpasset kravene i byggteknisk forskrift. Målet er at man 
gjennom arealplanlegging skal redusere faren for tap og skader ved naturkatastrofer som 
flom og skred.  
 
Vurdering: 
Ved regulering vil det brukes geoteknisk og hydrologisk ekspertise for å sikre området mot 
flom- og skred.  
 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene  
Kommunene skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhets-utøvelse 
stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 
 
Vurdering: 
Innenfor en radius på 2 mil i luftlinje dekker en Eidsvoll i nord til Auli i sør, og Gardermoen i 
vest og Skarnes i øst. Et stort område med mye utbygging og overskudd av masser. Det kan 
også legges opp til materialgjenvinning og returlass for en mer bærekraftig massehåndtering.   
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2.2. Regionale føringer 
 

• Statsforvalterens forventninger til kommunal arealplanlegging, brev av 28.01.21 
Gir føringer innenfor areal- og transportplanlegging, klima, jordvern, vassdrag og 
masseforvaltning. 
 
Vurdering: 
Tiltaket har sentral beliggenhet i forhold til utbyggingsområder og det øker andelen dyrka 
mark. Ved avbøtende tiltak kan erosjonen reduseres og vannkvaliteten bedres.  

 
• Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2019 

Planen er et strategisk dokument og et styrings- og utviklingsverktøy for det framtidige 
kulturminnevernet i Akershus. Det er et mål at planen skal bli et redskap til å ta vare på og 
bruke de store kulturminneverdiene i fylket på en god og langsiktig måte. 
 
Vurdering: 
Ved regulering vil det gjennomføres arkeologisk registrering.  

 
• Masseforvaltning i kommunen. Viken fylke 17.02.2021 

Planen skal sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser og redusere miljø- 
og samfunnsbelastning fra masseuttak, massehåndtering og massetransport.  
 
Vurdering: 
Ved å legge opp til gjenvinning av masser kan det bedre masseforvaltningen.  
 

2.3. Kommuneplan 
 
Arealdelen 
Gjeldende kommuneplan ble vedtatt 03.09.2019. Området er avsatt til landbruks-, natur- og 
friluftsformål (LNF) i arealdelen av gjeldende kommuneplan. I ny kommuneplan ønskes det 
at arealene avsettes til massemottak med etterbruk jordbruk.  
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Kommuneplanens arealdel, der eiendommer for innspill er markert med rød strek. (kilde: Nes kommune) 

2.4. Reguleringsplaner og retningslinjer 
 
Det er ikke noen tilgrensende reguleringsplaner i området. Nærmeste reguleringsplaner er 
på østsiden av Vorma. Reguleringsplan for Esval miljøpark, vedtatt 20.04.2021.  
 

2.5. Pågående relevant planarbeid 
 
Det er ikke kjent noe pågående planarbeid i området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordby 

Greni 

Vorma 

Esval 

Vormsund 

Brårud 
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3. Tematisk vurdering av tiltaket  

3.1. Naturmangfold og ravine 
 
Temaet naturmangfold og ravine omhandler naturtyper og artsforekomster som har 
betydning for dyr og planters livsgrunnlag.  
 
Greni 
Ravinen på Greni er kartlagt i 2017 av BioFokus på vegne av Nes kommune. Hele 
ravinesystemet ned til Vorma er kartlagt med verdi A - lokalitet 772.  Det er kartlagt gammel 
boreal lauvskog med verdi B - lokalitet 773 og verdi C – lokalitet 774, samt naturbeitemark 
med verdi C – lokalitet 776 som vil berøres av tiltaket. Innenfor lokalitet 773 er det registrert 
rødlista arten Grøftelommemose som er nær truet (NT). 
 
Deler av det kartlagte ravinesystemet vil berøres. Lokalitet 774 vil utgå og deler av 
lokalitetene 773 og 776 vil utgå som følge av tiltaket.  
 

  
Kartlagt ravine på Greni. (kilde: BioFokus) 
 
Nordby 
Ravinen på Nordby er planert igjen i begge ender på 80-tallet. Den er ikke kartlagt som en 
ravine med spesiell verdi. Det er registrert gråor-heggeskog med verdi lokalt viktig. Det er 
også registrert rødlisteartene Eggegul kjuke og Tyrikjuke som er sårbar (VU) og nær truet 
(NT). Disse vil utgå fra området.  
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Naturtyper og arter på Nordby. (kilde: https://miljoatlas.miljodirektoratet.no) 
 
Skogsarealer, raviner og vegetasjonen langs bekker, i et ellers ensidig monokulturelt 
landbruksområde, er ofte viktige områder for dyre- og planteliv. De fungerer både som 
skjulested, trekk- og spredningskorridorer. Konsekvensen av tiltaket for dyrelivet vil i 
hovedsak være at tilholdsstedet deres i skogen og ravinene som fylles opp erstattes med 
dyrket mark. 
 

3.2. Transport, adkomst og trafikksikkerhet 
 
Transport av masser vil være på Vestsidavegen (fv. 1574). Innenfor en radius på 2 mil 
dekkes områder med stort utbyggingspress og overskudd av masser. Tilgjengelige masser 
kan komme fra alle kanter, slik at det kan bli en god fordeling av trafikken på vegnettet frem 
til Vestsidavegen. Vestsidavegn har i dag årsdøgntrafikk (ÅDT) på 871 og fartsgrense 
80km/t. Eventuelt ny E16 vil lette tilgjengeligheten ytterligere.  
 

 
Mange områder for utbygging i en radius på 2 mil. (Kilde: Kommunekart.com.)  
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Det er beregnet totalt fyllingsvolum på 2.605.000m3. Hver lastebil kan ta 14m3 fast masse. 
Det blir totalt 186.000 lastebiler. Det antas ca. 15 år driftstid og i snitt 12.400 lastebiler i året. 
Fordelt på 230 arbeidsdager gir det 54 lastebiler om dagen. Med driftstid fra 07.00-17.00 blir 
det ca. 5-6 lastebiler i timen. ÅDT på Vestsidavegen vil øke med ca. 110 til en ÅDT på 980. 
Til sammenligning har Svanfossvegen (fv.179) mot Nordkisa en ÅDT på 1568. 
Vormsundvegen (fv. 177) har en ÅDT på 5074.   
 
Ønsket adkomst til massemottaket er vist med rød sirkel på kartet nedenfor. På Greni er det 
tenkt å bruke eksiterende avkjørsel til gbnr 50/1. På Nordby er det en landbruksavkjørsel til 
jorde på gbnr 45/2 som er tenkt å bruke.   
  

 
 
Andelen tunge kjøretøy vil øke og det vil redusere trafikksikkerheten. God frisikt er viktig for 
trafikksikkerheten og dette vil sikres i forbindelse med en evt. reguleringsplan. Skilting og 
oppmerking vil være viktige tiltak for trafikksikkerheten, som er med på å øke forståelsen av 
trafikkbildet i planområdet. Vegutformingen bør være logisk og lettlest i på/avkjøringer og god 
sikt vil være med på å gi trafikanten informasjon i tide. 
 
Gode trafikksikkerhetstiltak vil være: 

• En oppfordring om å ha minst mulig transport i periodene ved skolestart/-slutt.  
• Myke trafikanter bør sørge for å være godt synlige i trafikkbildet.  
• God drift og vedlikehold av vegen og koste og spyle vegen ved behov. 
• Rydde siktlinjer for vegetasjon som hindrer sikt. 

 

3.3. Støy og støv 
 
Økt andel tungtrafikk kan øke trafikkstøy noe, men økningen i ÅDT er begrenset. For 
massemottaket bør støyende virksomhet nær bygg kun foregå på dagtid. Kravet på dagtid er 
65 db ca. 50 meter fra anleggsmaskinen. På kveldstid fra 19-23 og søndag og helligdag fra 
07-23 er det 60 db som er kravet ca. 100 meter fra anleggsmaskinen. Dersom 
anleggsmaskinen må jobbe innenfor disse avstandene og tidene skal naboer varsles. 
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Mht. støv er det i hovedsakelig svevestøv fra anlegget og vegene som vil være aktuelt.  
Støvmengden kan reduseres ved mottiltak som å spyle og børste vegen. Det finnes også 
støvdempende midler som kan strøs på vegen og anleggsvegene.   
 

3.4. Vassdrag, overvann og avrenning til Vorma 
 
Greni 
Ravinene som er tenkt fylt opp på Greni har lite nedbørsfelt og ikke årssikker vannføring. 
Hovedravinen med bekken i sør med årssikker vannføring blir ikke direkte berørt. 
Overvannet vil bli håndtert i forbindelse med grøfting av arealet og det bør etableres en 
sedimentasjonsdam i enden av fyllingen for å hindre at partikler fra jordbruket renner ut i 
vassdraget.  
 
Nordby   
Bekken som har utløp fra Aurstadmåsan ble lukket på store deler av strekningen da det ble 
planert 80-tallet. Det er ønskelig å gjenåpne den med hensyn til naturmangfold og vassdrag. 
En bekk som renner på overflaten har mer positiv innvirkning på miljøet enn om den renner i 
kulvert.   
 
Sedimentasjonsdammen i enden av bekken (vist med rød sirkel nedenfor) ble anlagt under 
planeringen på 80-tallet og har hindret at mye partikler fra ravinen og jordbruket har endt i 
Vorma. Denne er tenkt flyttet nærmere Vorma for å øke nedslagsfeltet og kunne sedimentere 
mere partikler enn det som sedimenteres i dag.    
 

 
Sedimentasjonsdam. (kilde: https://miljoatlas.miljodirektoratet.no) 
 
Erosjonsmateriale fra dyrka mark er ofte næringsrikt og kan gi en uønsket gjødslingseffekt 
(eutrofiering) i vassdraget. Målet er at endringene i området ikke skal forårsake økt tilførsel 
av overvann til vassdraget. Derfor er det viktig at en sedimenterer og fordrøyer overvannet 
mest mulig, for å redusere avrenningen og hindre forurensning fra jordbruket. Dette gjøres 
ved grøfting av arealene og andre hydrotekniske tiltak. Ved grøfting av landbruksarealene vil 
erosjon med næringsrike jordpartikler til bekken reduseres, da infiltrasjonsevnen i jorda 
bedres og vannet som renner i grøftesystemet tar med mindre jordpartikler, enn om det 
renner på overflaten. Høyt innhold av organisk materiale i matjordlaget øker også 
infiltrasjonsevnen og virker dempende på overflateerosjon. Etablering av kantsoner med gras 
og vegetasjon, samt grasdekte vannveger i forsenkninger og redusert jordbearbeiding, vil 
også hindre erosjon. 
 
Bekker med kantvegetasjon og randvegetasjon langs åkrer er viktige områder for planter og 
dyr i kulturlandskapet. De bidrar til et mer variert og rikt kulturlandskap. Eksisterende 
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vegetasjon som ikke berøres av tiltaket skal opprettholdes. Fyllingsfoten skal sås til med 
gress og vil med tiden gro igjen i med vegetasjon. 
 

3.5. Grunnforhold 
Vorma ligger på ca. kote 122, og Vestsidavegen forbi tiltaket ligger på ca. kote 175. Marin 
grense i området ligger på ca. kote 205. Løsmassene i området består av tykke marine 
avsetninger, som hovedsakelig består av leire som ble avsatt da isen trakk seg tilbake etter 
siste istid. Marine avsetninger kan ha mektighet fra 0,5 meter til flere titalls meter. Dybden til 
fjell er mest sannsynlig stor. Det er lite fjellblotninger i området. Det er synlig berg i Vorma 
ved lav vannstand og det er et lite synlig berg i dagen rett vest for innkjøringen til 
Nordbyalléen på kote ca. 180.   

 
De flatere delene av områdene i vest er toppet med flomavsetningen Romeriksmjelen, som 
stammer fra uttappingen av Nedre Glomsjø for ca. 10.000 år siden. Mjelen er veldig god 
dyrkingsjord og skal tas vare på og legges på toppen av fyllingen.  
 
Det er ikke kartlagt områder med risiko for kvikkleire i nærheten. Ved en eventuell regulering 
skal det brukes geoteknisk kompetanse og gjennomføres grunnundersøkelser.  
 

 
Løsmasser i området. Blå farge er havavsetning og gul farge er flomavsetning. (kilde: geo.ngu.no) 
 
Ravinelandskapet er ustabilt, der vann stadig forårsaker erosjon og skråningene gradvis 
endrer hellingsgrad og form. Når skråningene når kritiske verdier for høyde eller helning, 
utløses skred i forskjellige størrelser. Ravinedalenes opprinnelige terreng var høyere før 
vannet begynte å grave ut ravinene. Det er dette som delvis fylles opp igjen. Fylling i daler er 
stabiliserende på terrenget kan forhindre fremtidige skred.  
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For at området skal være stabilt for fremtiden, må vannets evne til å grave og gjøre området 
ustabilt stoppes. Det gjøres ved hydrotekniske tiltak som hinder erosjon og ravinering.  
Miljøtiltak som grasdekte vannveger og lignende, hindrer også erosjon fra jordbruket 
(Regionalt miljøprogram).  
 

3.6. Friluftsliv og fiske 
Det er ikke stier i området, og skogen er omkranset av innmark og i liten grad tilgjengelig. 
Det må ferdes over innmark for å komme til skogen og til Vorma. Vegene som er vist på 
kartet er jordveier som jordbearbeides hvert år og dyrkes. For eksempel er det vist kjørbar 
veg på kartet for Nordbyalléen ned til Nordbyevja ved Vorma. Bildet viser at det ikke er 
kjørbar veg til Vorma.   
 
Langs elven er det hovedsakelig tett vegetasjon og lite egnet for fisking. Det er tilrettelagt for 
fiske lengre nord i Vorma, langs Blekstadvegen og i Svanefoss. Det kan også fiskes fra 
bryggen i Vormsund. Båt godt egnet for fisking i Vorma.  
 
Oppfyllingen av terrenget vil ikke endre fiske- og friluftslivmulighetene i området.   
 

 

 
Veg over innmark til Vorma vist på kart i Nordbyalléen. Bildet viser traktorspor i åkeren der kartet viser veg. (kilde: 
Norgeskart.no) 
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3.7. Kulturminner, kulturlandskap og ravine 
 
Det er i dag en gravhaug fra jernalder på Søndre Nordby. Denne blir ikke berørt av 
massemottaket. Arealer som er bakkeplanert har ikke krav om arkeologisk registrering. 
Arealer som ikke er bakkeplanert vil registreres i forbindelse med en reguleringsplan.  
Bygningene på gårdene er også SEFRAK-registret.  
 

 
Kulturminner og naturtyper i området. (Kilde: NIBIO) 
 
Tiltaket vil føre til inngrep i eksisterende kulturlandskap. Temaet landskapsbilde omhandler 
estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle opplevelse av omgivelsene. Greni og 
Nordby ligger i et sammenhengende jordbruksområde som er brutt opp av raviner. Ravinene 
er dannet som et resultat av erosjon i de marine leiravsetningene i forbindelse med 
landhevingen etter siste istid. Jordbruksområdet er også brutt opp av bebyggelse og veger.  
 
Landbrukets kulturlandskap har blitt til gjennom den påvirkningen landbruket og menneskelig 
aktivitet har hatt på landskapet gjennom århundrer. Landbrukets kulturlandskap er et 
dynamisk landskap som endres ettersom landbruket og samfunnet utvikler seg. 
Terrengendringer for å øke dyrkbart areal, bedre arronderingen og justere hellingen, er en 
del av den påvirkningen landbruket har på landskapet. Den strukturen kulturlandskapet har i 
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dag viser at landskapet er påvirket av den moderne formen for landbruksdrift. Det blir større 
og større maskiner som krever større jordlapper for å optimalisere og rasjonalisere driften.   
 
Oppfylling og nydyrking av 520 dekar er et omfattende tiltak, som vil endre kulturlandskapet 
til et mer åpent og flatere landskap. Revegetering av kantsoner og fyllingsavslutningene og la 
skogen vokse opp vil være positivt for landskapet. På Greni vil fyllingsfotene se ut som en 
naturlig del av skråningene mot hovedravinene med bekken bunnen. På Nordby vil bekken 
som ligger i rør i dag og skal heves opp i dagen, bryte opp i landskapet.   
 
Vormadalen er registrert som kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA). Rundt 
de nye jordene vil skogen vokse til, slik at fra avstand vil endringene i landskapet etter noe 
tid ikke lenger være synlige. De nye jordene vil bli en del av kulturlandskapet. Bildene fra 3D-
modell under viser landskapet før og etter oppfylling.   
 

 
3D-modell av landskapet før oppfylling. (kilde: Norconsult) 
 

 
3D-modell av landskapet etter oppfylling. (kilde: Norconsult) 
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3.8. Bærekraftig massehåndtering 
 
Utbyggings- og anleggstiltak fører i mange tilfeller til et overskudd av løsmasser. Disse må 
flyttes til andre steder, som oftest godkjente deponier og massemottak.  
 
Massene kan for eksempel inneholde stein. Steinen kan siktes ut og nyttiggjøres igjen i 
andre prosjekter. Å gjenvinne massene på denne måten er mer bærekraftig, og lastebilene 
som kommer med lass kan ta med seg returlass. Det vil reduserer transportbehovet og 
unødig kjøring med tomme lastebiler.  Det er derfor viktig at det også settes av areal til 
mellomlagring og gjenvinning av masser.  
 

3.9. Jordvern  
 

På Romerike er det generelt et stort utbyggingspress på dyrka og dyrkbar jord, noe som 
fører til at antall dekar som dyrkes reduseres hvert år. Romerike er også i den særstillingen 
at det kan dyrkes matkorn her, i motsetning til store deler av landet for øvrig. Utfordringen på 
Romerike er at mye av den dyrka marka ligger rundt tettstedene, der presset på arealer til 
utbygging er størst. Arealer som er egnet for nydyrking er en begrenset ressurs. 
Produksjonspotensialet til den dyrkbare jorda er mindre enn for eksisterende dyrka jord. Vi 
har ikke arealreserver i Norge som gjør at det kan dyrkes opp arealer av tilsvarende kvalitet 
som de arealene som bygges ned. Det omdisponeres mest areal til samferdsel og bolig. 
Konsekvensen av redusert dyrka og dyrkbar mark er at graden av selvforsyning og 
matvaresikkerhet for Norge går nedover. Det går også ut over landbrukets kulturlandskap, 
som bygges ned.  
 
55% av arealet som fylles opp er i dag eksisterende dyrka mark og 45% er skog, beite og 
raviner. Tiltaket øker den totale andelen dyrka mark med 239 dekar, som er en klart positiv 
konsekvens. Planert jordbruksareal på 80-tallet har dårlige avlinger, da de ikke tok vare på 
matjorda. Det er ønskelig at disse arealene forbedres og grøftes for å øke avlingspotensialet 
i et jordvernperspektiv.  
 
Det stilles i dag krav til matjordplaner ved nedbygging av dyrka mark til bebyggelse eller 
infrastruktur. Når matjord bygges ned må denne flyttes til andre egnede arealer. Etter 
oppfylling vil arealene for ny dyrka mark kunne ta imot matjord fra arealer som bygges ned. 
Matjorda som ligger i ravinene og på den eksisterende dyrka marken skal tas vare på og 
legges på toppen av fyllingene.  
 
Landbruket krever stadig mer rasjonell drift, med flatere og større jorder for å opprettholde og 
øke produksjonsevnen for å sikre matforsyningen for fremtiden. Det må igjen veies opp mot 
påvirkningen på natur og landskap.  
 
 
Grunneierne på Greni og Nordby håper på en positiv behandling av arealinnspillet, og er 
tilgjengelige for ytterligere informasjon om prosjektet ved behov.  
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