
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
NOVEMBER 2018 

MOSS OG VÅLER NÆRINGSPARK AS 

MASSEBALANSE 

KONSEKVENUTREDNING FOR VÅLER NÆRINGSPARK, FELT 2 

 

 

 

  

 ADRESSE COWI AS 

Kobberslagerstredet 2 

Kråkerøy 

Postboks 123 

1601 Fredrikstad 

 TLF +47 02694 

 WWW cowi.no 

 

OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR.     

A075449 4 

      

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT 

0.1 22.12.2016 Rapport hebe liro liro 

0.2 27.11.2018  Rev. Rusk Aehn Aehn 



  
MOSS OG VÅLER NÆRINGSPARK, FELT 2            OVERVANN 

 

2 

INNHOLD 

1 Sammendrag 3 

2 Bakgrunn 4 

2.1 Grunnforhold 5 

3 Beskrivelse av planforslaget 6 

3.1 0-alternativet 6 

3.2 Alternativ 1 6 

4 Metode 7 

4.1 Landskap og terreng 7 

4.2 Forslag til terrengbearbeiding 8 

5 Massehåndtering 10 

5.1 Masseberegning 10 

5.2 Mellomlager og midlertidige deponering av masser 10 

6 Vurdering av konsekvenser og avbøtende tiltak 12 

6.1 Naturressurs 12 

6.2 Støy 13 

6.3 Landskapsvirkning 13 

6.4 Oppsummering 14 

 



  
MOSS OG VÅLER NÆRINGSPARK, FELT 2            OVERVANN 

 

3 

1 Sammendrag 

I forbindelse med regulering av Moss og Våler næringspark, felt 2, skal det redegjøres for 

massebalansen i prosjektet som det tilrettelegges for i detaljplanen. COWI har utarbeidet forslag til 

terrengbearbeiding og utført masseberegninger for å avklare hvor mye overskuddsmasser en sitter 

igjen med når næringsfeltet er klargjort for utbygging. 

En foreslår å planere ut området slik at bebyggelsen kan etableres på en 100 daa stor flate på nivå 56 

moh. Granittveien foreslås videreført mot den nordvestre delen av planområdet med oppbygging 

tilsvarende det som allerede er etablert i felt 1. Det reguleres vegetasjonsskjermer rundt felt 2. Videre 

foreslås etablering av fordrøyningsanlegg for overvann øst og vest for utbyggingsområdet. 

Terrengbehandlingen som foreslås vil gi et masseroverskudd som er estimert til ca. 770 000 m³. 

Steinprøver tatt i felt 1 indikerer at berggrunnen i området har høy kvalitet. Det vurderes som god 

utnyttelse av ressursene å ta ut masser med gode byggetekniske kvaliteter først, og deretter etablere 

næringsvirksomheten. Uttaket vil utgjøre en samfunnsnytte i forbindelse med ulike 

utbyggingsprosjekter i Våler kommune og distriktet rundt. 

Ulemper knyttet til støy i driftstiden skal begrenses iht. gjeldene lover og retningslinjer. Dette er 

hensyn som ivaretas gjennom driftskonsesjon som gis av Direktoratet for mineralforvaltning. 

Den foreslåtte terrengbearbeidingen gir positivt utslag på landskapsvirkningen fordi en unngår at høye 

lagerbygg skjærer åsprofilene i området. 

Fjernvirkning av selve terrengbehandlingen blir begrenset som følge av at det skal bygges store 

lagerbygg i forkant av skjæringa, og at fyllingene vil gro til relativt raskt og gli fint inn i omgivelsene. 

Dette er også positivt for nærvirkningen av tiltaket. Nærvirkning av den stedvis høye skjæringen 

dempes ved å terrassere inngrepet slik at skjæringsflatene ikke blir høyere enn tre meter. 
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2 Bakgrunn 

I forbindelse med regulering av Moss og Våler næringspark, felt 2, skal det redegjøres for 

massebalansen i prosjektet som det tilrettelegges for i detaljplanen. Planområdet er på ca. 179 daa og 

ligger øst for Lødengfjorden i Våler kommune og i umiddelbar nærhet til fv. 120, Hobølveien. 

Området er i dag stort sett dekket av skog. 

 
Figur 1: Illustrasjonen viser overordnet lokalisering av planområdet. 

 

 
Figur 2: Moss og Våler næringspark. Plangrensen til felt 2 er vist med blå linje. 
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2.1 Grunnforhold 

Berggrunnen i Våler er en del av det store sørnorske 

grunnfjellsområdet. I følge berggrunnskartet til 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) ligger 

planområdet innenfor en berggrunnsone hvor en 

finner glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein 

og amfibolitt. Dette er metamorfe (omdanna) 

bergarter som oftest har god kvalitet, og som kan 

benyttes til byggetekniske formål. Sammensetningen 

av bestanddelene i bergartene avgjør bredden på 

bruksområdene. 

 

I 2013 ble det tatt en steinprøve i felt 1, og 

testresultatet viste at berget i området har så god 

kvalitet at det kan benyttes som tilslag i dekke på 

hovedveger med ÅDT opptil 15 000. (Los Angeles-

verdi 25) 1. Dette indikerer at berget i felt 2 høyst 

sannsynlig også har god kvalitet. 

 

Over berggrunnen er det et tynt løsmassedekke som 

består av humus og torv. Stedvis er det fjell i dagen. 
 

Figur 3: Løsmassekart. Kilde: NGU. 

 

 
Figur 4: Berggrunnskart. Kilde: NGU. 

 

 

 
1 Los Angeles-verdi (LA-verdi) er et uttrykk for et materiales motstandsevne mot mekanisk nedknusing. 
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3 Beskrivelse av planforslaget 

3.1 0-alternativet 

“0-alternativet” er et generelt uttrykk for den situasjonen man kan tenke seg dersom et planlagt tiltak 

ikke blir gjennomført. 0 alternativet vil i dette tilfelle innebære en videreføring av dagens situasjon, 

altså ingen endringer. Det vil si at området vil fortsette å være ubebygd skogsareal i et LNF-område.  

3.2 Alternativ 1 

Alternativ 1 (forslagsstillers alternativ) medfører utvikling av planområdet til bebyggelse- og 

anleggsformål for industri/lager med tilhørende, underordnet kontorvirksomhet. Granittvegen foreslås 

videreført mot den nordvestre delen av planområdet med oppbygging tilsvarende det som allerede er 

regulert og etablert i felt 1. Det reguleres inn vegetasjonsskjermer rundt felt 2. Videre foreslås 

etablering av fordrøyningsanlegg for overvann øst og vest for utbyggingsområdet. 

 
Figur 5: Illustrasjonen viser utsnitt av detaljplankartet for Moss og Våler næringspark, felt 2. 
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4 Metode 

COWI har utarbeidet forslag til terrengbearbeiding med utgangspunkt i stedlig landskap og terreng, 

samt forslagstillers ønske om å kunne tilby en 100 daa stor næringstomt på én flate. I det følgende 

beskrives forslag til terrengbearbeiding og grunnlaget for det foreliggende løsningsforslaget. 

4.1 Landskap og terreng 

Planområdet ligger på et høydedrag som strekker seg fra Hobølveien til et toppunkt på 76,0 meter over 

havet ca. 200 meter nord for plangrensa. Ved punktet for tilkobling og videreføring av Granittveien 

ligger terrenget i dag på ca. 49 moh. Herfra stiger terrenget jevnt til nivå 60 moh. ved den nordvestre 

plangrensa. Terrenget skråner videre opp mot knauser på nivå 70 moh. på midten av planområdet, før 

det slakes ut igjen til nivå på ca. 65 moh. ved den østre plangrensa. Den søndre plangrensa ligger i 

terrengspranget ned mot forsenkningen som skjærer gjennom høydedraget. Langs den vestre 

plangrensa skråner terrenget ned mot Lødenfjorden og jordet ved Lødeng gård. Hoveddelen av 

planområdet er knausete og småkupert med terrengnivå mellom 55-70 moh. 

 
Figur 6: Dagens terreng. 
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4.2 Forslag til terrengbearbeiding 

Ved å ta ut masser ned til nivå 56 moh. sentralt i området, og fylle opp terrenget til tilsvarende nivå 

mot skråningen i vest, er det mulig å planere ut en flate på ca. 100 daa. Det er også en liten 

terrengforsenkning i den sørøstre delen av planområdet som fylles opp til nivå 56 moh. 

Med terrengbehandlingen som foreslås kan Granittveien videreføres inn i feltet med en jevn stigning 

på maks 4 %. Vegen blir liggende på fyllingen som skal anlegges i den vestre delen av planområdet. 

Begrensing av terrenginngrep mot plangrensa er satt ut fra forutsetning om at det skal stå igjen en 

ubebygd sone med vegetasjonsskjerming rundt utbyggingsområdet. Mot landbruksjorda ved Lødeng 

gård i øst, skrenten i sør, og småbruket Klypen i øst er området forholdsvis eksponert. Her er det 

derfor viktig at eksisterende vegetasjon får stå i fred slik at skjerminga opprettholdes, også i 

anleggsfasen. Det vil si at muligheten til å gjøre terrenginngrep i disse områdene er svært begrenset. 

Etablerte trær har svært lav tålegrense for oppfylling rundt stammen, og dette må derfor unngås. 

Mot nord, nordøst og nordvest er det tett skog og god skjerming. Her vil en kunne gjøre 

terrenginngrep i anleggsfasen, og revegetere som ledd i arbeidet med å klargjøre området for 

utbygging. 

 
Figur 7: Terrengbehandling som gir flate på nivå 56 moh. 
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Figur 8: Mulig utnyttelse av Moss og Våler næringspark, felt 2. 

 

Figur 9 Perspektiv fra sørøst. 
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5 Massehåndtering 

5.1 Masseberegning 

Det er utført masseberegninger for å avklare hvor mye overskuddsmasser en sitter igjen med når 

næringsfeltet er klargjort for utbygging. Ved uttak ned til nivå 56 moh. oppfylling i skråningen mot 

vest, og i terrengforsenkningen i øst blir fordelingen av uttak og fylling som vist på figuren under. 

 
Figur 10: Terrengbehandling, uttak/fylling. 

 

Beregningene viser at uttaket vil bli på ca. 650 000 fm³. Med en omregningsfaktor på 1.4 fra kubikk 

fastmasser til kubikk sprengstein vil mengden masser bli 910 000 m³. Oppfyllingsbehovet vil ligge på 

omkring 140 000 m³. Overskuddet vil dermed være på ca. 770 000 m³. Det tas forbehold om en viss 

usikkerhetsfaktor ved utregningen ettersom beregningene er utført med grunnlag i en terrengmodell 

som er generert ut fra høydegrunnlag med ekvidistanse på 1 meter. Beregningene gir likevel et estimat 

som er tilstrekkelig som vurderingsgrunnlag på reguleringsnivå. 

5.2 Mellomlager og midlertidige deponering av masser 

Siden området har et stort overskudd av steinmasser vil området i et tidlig planstadie være preget av 

håndtering av massene. Det kan ikke forventes at alle massene kan kjøres ut direkte, men det må 

påregnes at det i perioder vil være behov for å mellomlagre steinprodukter. Det beskjedene 
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jordmassene i området vil det være behov for å mellomlagre fram til at det kan benyttes i reetablering 

av grønstrukturen i randsonen (på fyllinger ol.) eller inne på området. 

I hvilken grad det er behov for mellomlager av steinmasser er usikkert, fordi ikke på dette stadiet ikke 

har oversikt over hvor raskt massene må tas ut, og dette vil bli styrt av hvor fort området må klargjøres 

for etableringen av annen næringsvirksomhet, og hvor en kan finne andvendelse for steinmassene.  

På tross av nevnte usikkerhet må det i planleggingen av området tas høyde for at området må driftes 

med lagerkapasitet for steinmasser. I figur 10 framkommer det at selv om det er et stort 

masseoverskudd er det også arealer som skal fylles opp, og disse arealene vil også kunne fungere som 

mellomlager før salg av masser. Reguleringsplanen vil hjemle mellomlager innenfor regulert 

byggeområde, og de delene av planen som det forutsettes å fylles opp. Det skal ikke fylles opp masser 

i de delene av grønstrukturen som kan bevare eksisterende vegetasjon, og likeledes ikke oppfylling 

som hindrer fordrøyningsbassengene for overvann å fungere etter intensjonen.  

 

Området regulert til bebyggelse og anlegg vil også kunne fungere som et mellomlager. Utnyttelse av 

dette arealet vil kunne være til hinder for rasjonell drift av området og vil sansynligvis bli forsøkes 

ungått. Det kan likevel være nødvendig i mindre skala i noen perioder. Siden det i nærheten av tiltaket 

er andre næringsområder i gjeldende områdereguleringsplan vil det være mulig å utnytte disse til 

mellomlager i en periode de avventes å bli utnyttet (forutsetter nødvendig hjemmel til dette). 

Steinmassene vil være en resurs som  må ivaretas på en god måte for at prosjektet skal få en 

bærekraftig økonomi, og det vil derfor naturlig søkes etter løsninger som reduserer 

mellomlagringsvolumet. Svært store deponier av masser er derfor lite sansynlig.  fordi det vil kvele 

tiltakets lønnsomhet. Ut over salg av massene direkte fra uttaket, vil virksomheten kunne etablere 

kontakt mot entreprenører som har behov for ferdige pukkprodukter. Det kan også etableres kontakt 

med eksisterende steinbruddsvirksomhet som kan ivareta ressursene. 

Masseberegningene er gjort basert på et uttak av masser ned til kote 56. Dersom det viser seg at dette 

blir svært krevende er ikke bestemmelser som hindrer tiltaket å legge utsprengt nivå på deler av 

området høyere enn kote 56, men da vil byggehøyen reduseres fordi byggene også forholder seg til 

maks kotehøyde. 
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6 Vurdering av konsekvenser og avbøtende tiltak 

6.1 Naturressurs 

Steinprøver tatt i felt 1 i 2013 viser at næringsparken ligger på en bergforekomst med gode 

byggetekniske kvaliteter. I første rekke vil en bruke de stedegne massene til oppfylling internt i 

området. Dernest vil massene brukes til bygging av adkomstveg inn i området og til klargjøring av 

byggetomt, med grøfter og nødvendig infrastruktur knyttet til VA-anlegg, inkludert anlegg for 

overvannshåndtering. 

Når planlagt oppfylling og grunnarbeider er utført vil det fortsatt være et solid masseoverskudd. I 

anleggsperioden kan en eventuelt videreforedle de grove massene til mindre fraksjoner internt på 

området, før de kjøres ut til aktuelle byggeprosjekter i Våler og distriktet rundt. Illustrasjonen under 

viser et mobilt knuseverk benyttet til finforedling av masser som ble tatt ut i forbindelse med 

klargjøring av tomter i Moss og Våler næringspark, felt 1. 

 
Figur 11: Eksempel på mobilt knuseverk som benyttes til finforedling. 

Det er til enhver tid etterspørsel etter steinmasser med god byggeteknisk kvalitet. At 

terrengbehandlingen gir et overskudd av byggemateriale med få begrensninger på bruksområdene er et 

positivt tilskudd til det lokale markedet. Videre vurderes det som et fortrinn at uttaket ligger i et 

etablert industriområde i spredtbygd strøk, og i kort avstand fra hovedvegnettet. (Kun 0.5km til fv. 120 

og 8 km til E6). 
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6.2 Støy 

Både uttaksaktiviteten og transport av masser ut i markedet kan medføre støyulemper for nærmiljøet. 

Når det gjelder transporten vil aktiviteten med store kjøretøy bli tilnærmet lik forventet situasjon med 

kjøring av varer til og fra lagerbyggene som planen skal tilrettelegge for. Det vises til 

planbeskrivelsens utredning av tema støy for mer informasjon om støy fra transport. 

Støy fra sprenging og grovknusing vil være begrenset til forholdsvis korte perioder, og ulempen som 

påføres nærmiljøet fra denne aktiviteten vil følgelig også være begrenset. Dersom sprengstein skal 

finknuses inne på området vil denne aktiviteten generere støy. Det genereres også noe støy fra lasting 

av stein. Det er ikke utført støyberegninger knyttet til masseuttaket. Uttak i den størrelsesorden det her 

er snakk om er konsesjonsbelagt i henhold til Minerallovens § 43, ledd 1. (Uttak over 10 000 m³). Det 

er Direktoratet for mineralforvaltning som er ansvarlig myndighet ved behandling av konsesjon for 

uttak av bergmasser. Når det søkes om konsesjon skal det utarbeides en driftsplan som viser hvordan 

en planlegger å ta ut massene (driftsretning, uttaksetapper, høyde og skråningsvinkel etc.). I 

driftsplanen utredes også hvordan hensyn til natur og omgivelser skal ivaretas. Herunder også 

skjerming mot støy, støv og innsyn. 

Det er satt krav i bestemmelsene om at slik driftsplan skal være utarbeidet og at konsesjon skal være 

gitt før det kan tas ut masser i felt 2. Støyberegninger knyttet til masseuttaket utføres som en del av 

arbeidet med driftsplanen. Ved overskridelse av grenseverdiene i gjeldene lover og retningslinjer vil 

direktoratet pålegge tiltakshaver å iverksette støydempende tiltak. Dette er krav som er hjemlet i 

forurensningsloven, og som følges opp i reguleringsbestemmelsene til detaljplanen for Moss og Våler 

næringspark, felt 2. (Se fellesbestemmelse 4.2). 

 

6.3 Landskapsvirkning 

Ved oppstarten av planarbeidet var massebalanse angitt som et grunnprinsipp for terrengbearbeiding 

og plassering av byggetomt. I løpet av prosessen har en sett at senkning av terrenget vil gi klare 

fordeler med hensyn til landskapsvirkningen av tiltaket det skal tilrettelegges for. Høylager bør være 

minst 30 meter høye for at de skal fungere optimalt, og byggene vil rage i landskapet dersom en ikke 

sørger for at takkantene blir liggende lavere enn åsprofilene rundt. For å oppnå dette må nivået på 

gjennomsnittlig planert terreng i felt 2 ned på høyde 56 moh. 

Uttak av masser gir varige inngrep i natur og landskap. Fjernvirkningen av uttaket vil bli begrenset 

ettersom skjæringa vil bli skjermet av bebyggelsen som etableres i forkant. Fyllingene skal ha maks 

helning på 1:2. Dette sikrer at masser og vegetasjon får godt feste. Når skråningen rundt 

utbyggingsområdet gror til vil de gli fint inn i landskapet, og fjernvirkningen av oppfyllingen vil bli 

marginal. I de mest eksponerte sonene er det lagt inn soner for landskapshensyn. Her skal det sikres at 

det ikke gjøres terrenginngrep som skader eksisterende vegetasjon. 

På nært hold kan skjæringen oppleves som et svært dominerende element dersom en ikke iverksetter 

tiltak for å dempe virkningen. Det er derfor satt krav til at skjæringen skal terrasseres der den er 

høyere enn tre meter. Hyllene mellom skjæringsflatene skal dekkes med stedegne masser. Dette er 

avdekningsmasser som skal legges til side i forbindelse med terrengarbeidene, og som inneholder 
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frømateriale fra planter og trær som vokser naturlig i området. Denne vegetasjonen har de beste 

forutsetningene for å etablere seg raskt, og dermed også dekke skjæringsflatene raskt. 

Figur 12: Illustrasjon av prinsipp for terrassering og revegetering av terrassehyller. 

 

6.4 Oppsummering 

Det vurderes som god utnyttelse av ressursene å ta ut masser med gode byggetekniske kvaliteter først, 

og deretter etablere næringsvirksomheten. Uttaket vil utgjøre en samfunnsnytte i forbindelse med ulike 

utbyggingsprosjekter i Våler kommune og distriktet rundt. 

Ulemper knyttet til støy i driftstiden skal begrenses iht. gjeldene lover og retningslinjer. Dette er 

hensyn som ivaretas gjennom driftskonsesjon som gis av Direktoratet for mineralforvaltning. 

Den foreslåtte terrengbearbeidingen gir positivt utslag på landskapsvirkningen fordi en unngår at høye 

lagerbygg skjærer åsprofilene i området. 

Fjernvirkning av selve terrengbehandlingen blir begrenset som følge av at det skal bygges store 

lagerbygg i forkant av skjæringa, og at fyllingene vil gro til relativt raskt og gli fint inn i omgivelsene. 

Dette er også positivt for nærvirkningen av tiltaket. Nærvirkning av den stedvis høye skjæringen 

dempes ved å terrassere inngrepet slik at skjæringsflatene ikke blir høyere enn tre meter. 

 

 


