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Vedlegg 1 omhandler mulige deponiområder for de ulike delstrekningene mellom Sørli –
Brumunddal. Informasjonen er fremskaffet etter dialog med de ulike leverandørene. Det er også
fremskaffet informasjon gjennom Hedmarken kart. For utredning av konsekvenser på miljø og
eksisterende regulert uttak ved de aktuelle steinbruddene henvises det til offentlig tilgjengelig
dokumentasjon.
1.1.1

Stange – Ottestad

For delstrekningen Stange – Ottestad er det et underskudd av fjellmasser på ca. 280 000 pfm³ som
må tilføres fra andre strekninger. Det må sikres plass for produksjon av frostsikringslag (11 000
pfm³), ca. 4000 m².
Totalt er det på strekningen 537 000 pfm³ jord som skal kjøres til fyllplass/deponi. I Stange er det
flere steder i skogsområdene rundt som kan være egnet til mottak av masser for oppfylling av
terreng og etablering av jordbruksareal etter oppfylling. Mulige deponiområder er vist i kartutsnittet
under og i Tabell 1 er det gitt en innføring i mulige mottaksplasser på strekningen.

Figur 1 Kart med oversikt over mulige deponier for strekningen Sørli - Ottestad
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Området består det av et lite, svært dårlig arrondert jorde på 7 dekar, et
myrareal på ca 25 dekar (som er angitt som potensielt dyrkbart) og et
randsoneareal til dyrka jord på 5 dekar som også er angitt som dyrkbart.
Hele området er ca 150 dekar. Som deponiareal kan en bruke området til
ulike masser. I myrområdet vil det være mulig å deponere alunskifer under
permanent anaerobe forhold, som vil medføre at alunskiferen ikke forvitrer
og dermed ikke avgir surt vann, oppkonsentrert med tungmetaller. En kan
over dette legge andre masser av bergartsmateriale, og over dette
løsmasser og avslutte med oppbygging av nytt jordsmonn. Størst
fyllingshøyde kan oppnås mot øst, der en kan oppnå ca 10 m
fyllingshøyde. Ideen er å lage et vestvendt jorde som binder sammen
jorder i nord og i sør. Om en anslår gjennomsnittlig fyllingshøyde på 5 m,
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er det plass til om lag 750 000 m i dette området.
Grunneier har områder som muligens kan egne seg både med tanke på
deponering av masse og evt. rigg-/anleggsområde og er villige til å
diskutere løsninger. Det er floghavre på eiendommen så bortkjøring av
masse her i fra er problematisk. Massen må derfor brukes på
eiendommen.
Det aktuelle området ligger på vestsida av Bjørsrudåsen. Området er et
daldrag i sørvest-nordøst retning med ganske bratt kant mot Bjørsrudåsen.
Området går fra ca 250-280 m o.h. og er vesentlig mer kupert enn området
ved Våle, og mye større. En foreløpig avgrensning av området er på ca
400 dekar og ingen deler av området er i karakterisert som dyrkbar mark.
et går vei inn i området (bomvei), som trolig må forsterkes for å tåle
massetransport.
Det vil være aktuelt å starte oppfyllingen av området med
bergartsmateriale (tunellmasser og masser fra fjellskjæringer) (ca. 10 m
fylling), slik at en får jevnet ut terrenget i forhold til oppstikkende fjell.
Deretter kan en bygge opp videre med morenemasser og avslutte å bygge
jordsmonn for oppdyrking. Etter ferdigstillelse vil en kunne få et vestvendt
jorde på ca. 400 dekar som er egnet til korndyrking. Å gjennomføre en
oppfylling av dette området må regnes som et meget omfattende tiltak,
som vil endre terrenget i vesentlig grad. Ut fra kart er det en del stier i
området, og deponiet er lagt nedenfor stien som går over Bjørsrudåsen.
Ved oppfylling av området vil både stier og veier som går gjennom
området i dag bli endret, og det må forutsettes det kan legges til rette for
allmenn bruk av store deler av området gjennom anleggsperioden.
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Potensielt er det mulig å plassere flere mill. m masse i dette området.
Vurdering av området er utelukkende basert på studier av flybilder og AR5kart fra NIBIO.
Dette området ligger sørvest for det potensielle deponiområdet ved
Bjørsrudåsen. Det er valgt å bruke Rotlibekken som avgrensning mot vest.
Ned mot Rotlibekken er det et areal som er angitt å være potensielt
dyrkbart. Dette arealet utgjør 42 dekar, mens hele det avgrensede området
til deponi er ca. 250 dekar. Siden det ikke er foretatt befaring i området, er
det vanskelig å vurdere i hvilken grad en skal vektlegge de dyrkbare
jordressursene i området. Uansett er terrenget øst for den dyrkbare flaten
et kollelandskap, og gir mulighet for betydelig oppfylling for
terrengutjevning. Området går fra ca 250 til 280 m o.h. Det antas at det er
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aktuelt å plassere 1-2 mill. m masse på dette arealet, men nærmere
undersøkelser må gjennomføres for å fastslå aktuelt volum. Det har
opparbeidet vei gjennom arealet (bomvei), som trolig må oppgraderes til å
tåle massetransport. Det er alternativ vei til områdene innenfor det mulige
deponiområdet, slik at en ikke er avhengig av å kjøre gjennom dette for å
få tilgang til områder vest for deponiområdet. Vurdering av området er
utelukkende basert på studier av flybilder og AR5-kart fra NIBIO.
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Frang massetak

Mulig område sør for
Ottestad (ikke
lokalisert)

Frang massetak (Hulleberg og Bø AS) reguleres for utvidelse, men er et
massetak kun beregnet for egne byggeprosjekter. Dette antas å være
uaktuelt.
Jordet mellom dagens bane og Brenneribekken (Åa) litt sør for Ottestad
stasjon på 50 mål er delvis låglendt. Det kan være en mulighet å fylle opp
her. Prosjektet har ikke rukket å se nærmere på dette.

Tabell 1 Mulige deponiområder for strekningen Sørli – Ottestad

Massetak
Sørli massetak (Hamar
Pukk og Grus)
Sætermyrberget massetak
(Stange Asfalt)

Kommentar
Sørli Tømmerterminal som er i drift i dag med et årlig uttak på cirka
3
150 000 m .
3
Sætermyrberget med et stipulert uttak på 1,5 til 2 millioner m . Det er
lagt inn i reguleringsplan muligheter for mottak av rene masser for
deponering.

Tabell 2 Mulige massetak for strekningen Sørli – Ottestad

Innenfor delstrekningen er det Stange Asfalt og Hamar Pukk og Grus som drifter steinbruddene hvor
det vil være aktuelt å benytte masser fra. Disse steinbruddene inkluderer Sørli Tømmerterminal
(Hamar Pukk og Grus) og fire som er under regulering (Bakkeberget, Sætermyrberget, Frang,
Jørnstadfeltet), enten som nye steinbrudd eller utvidelse av eksisterende.
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Bakkeberget (Stange Asfalt) har i dag et volum på 560 000 m og ønsker å utvide til et volum på
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1 600 000 m . I tillegg er det i Bakkeberget regulert inn mulighet for mottak av masser med naturlig
forhøyde bakgrunnsverdier av arsen, krom og nikkel. Bakkeberget ligger utenfor «vår strekning» og
er ikke omtalt ytterligere.
1.1.2

Ottestad – Jessnes

Gjennom delstrekningen Ottestad – Jessnes er det tre ulike alternativer. Avhengig av alternativ er
det et overskudd på mellom 1 006 000 og 1 573 000 pfm3 jord og fjellmasser som skal til
deponiområder. I tillegg må det sikres midlertidige deponier for produksjon av frostsikringslag og for
jordfylling.
For delstrekningen er det i figuren under vist mulige deponiområder. I Tabell 3 er det en innføring i
de mulige mottaksplasser på strekningen. Merk at noen av deponiene i figuren gjelder for
strekningen Jessnes – Brumunddal. Disse er omtalt i kapittel 1.1.3.
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Figur 2 Kart med oversikt over mulige deponier for strekningen Ottestad - Jessnes og Jessnes - Brumunddal
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For overskuddsmasser til deponi er vurderte deponier i området gjengitt i tabellen under:
Deponi
Kommentar
Arealer sentralt i
Prosjektet har vært i kontakt med Tone Wabakken i Hamar kommune
Hamar
vedrørende deponi i Hamar. Hamar kommune bekreftet at mulige deponier er
Hamarbukta, Tjuvholmen, oppfylling ved Espern og Espern/strandsonen.
Hamar kommune har så langt ingen formening om hvor mye masser det er
plass til. I tillegg til overnevnte kan det være mulighet for deponering av noe
masse lenger nord, ved Furuberget. Der er det en utfylling som allerede er
utført som kan utvides noe i forbindelse med at den avsluttes.
Andre alternativer kan også være aktuelle, avhengig av hvilken korridor som
velges.
Vang grustak,
Bjørgedalsvegen
875 2323 Ingeberg








Grustak med forskjellige områder.
o Noe uttak som er avsluttet men ikke lukket og noe som er i drift
med fortsatt uttak av morenemasser.
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o Uttak ca 75 000 fast m hvert år. (ca 150 000 tonn)
Løpende mottak av masser
o Rene gravemasser.
o Betongrester, knuses, selges som byggematerialer
o Stubber og røter som knuses, komposteres, blandes i jord.
3
Åpent område for mottak per dato ca 40 da x ca 8 m = 320 000 m .
(Estimat)
Reguleringsplan løpende for uttaksområde ca 140 000 da.
o Regulert med mulighet for mottak av masser som tilbakeføring og
revegetering av areal.

Bryhnsåsen
steinbrudd og
massetak,
Brynsvegen 489,
2345 Ådalsbruk



Heggvin
avfallsdeponi

Heggvin er i en søknadsprosess for å få godkjent deponi for alunskifer.
Fylkesmannen og Statens strålevern må gi tillatelse til oppretting av slikt
deponi. De venter svar (=godkjenning) på søknaden i løpet av 2016. Omsøkt
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kapasitet er ca 500 000 m . En viktig begrunnelse for å søke, har vært
planene om bygging av Rv3 (til Elverum) som forventes å generere mye
alunskiferholdig avfallsmasser. Heggvin har også godkjent deponi for andre
typer masser (også lett forurensede), men har behov for reine masser til
toppdekking/avslutning av ferdige deponier.
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Marielle Øyviks beregninger av volum (fm ) svart-/alunskifer viser knapt
3
500 000 fm . Selv om ikke alt av dette må deponeres på slikt deponi, og
Heggvin kan utvides, ser vi at det kan bli dårlig plass også her.




Reguleringsplan med mottak av rene gravemasser som avslutning og
revegetering.
o Planlagt med fylling i bruddvegger med vegetasjon.
o Grunnvann står ca 2-3 m over mellompall, planlagt med mulighet
for dam og grøntområde rundt.
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Ferdig uttatt ca 100 da, med høyde på ca 20 m. Ca 2 000 000 m .
Fortsatt drift på bunnkote og driftsform/fremdrift vil avgjøre mulighet for
mottak av masser.
o Knuseutstyr plasseres denne vinter på bunnkote. Driftsplan viser
drift på bunnnivå med uttak i 6-7 år på deler av området innen
bestående reguleringsplan. Området brukes til produksjon og
lager av masser.
o Kvalitet på returmasser og plassering av disse vil avgjøre mulighet
for mottak.

Tabell 3 Mulige deponiområder på strekningen Ottestad - Jessnes
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1.1.3

Jessnes – Brumunddal

For delen Jessnes-Brumunddal er det et underskudd av fjellmasser. Avhengig av valg av alternativ
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gjennom Hamar kan dekke dette underskudd (alt. K3-3 gir et underskudd på 57’ pfm fjellmasser
som må hentes fra massetak utenom anleggsbeltet). Masser fra Hamar må mellomlagres i
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midlertidig deponi til fylling for jernbane/frostsikringslag, ca. 10 000 til 21 000 m .
For overskuddsmasser til deponi er mulige deponier vist i Figur 2. Det er gitt en kort innføring i
mulige deponier i området i tabellen under:
Deponi
Stenseng
massetak

Kommentar
Stenseng, vest i Botsenden
I følge Planavdelingen i Ringsaker kommune er uttaket gammelt og i ferd med
å avsluttes. Regplan fra 2001.
Uttaket har en maks dybde på 28 m.
3
Arealet er målt til 14 daa, dette gir et anslag på 14000m2xh 20m = 280 000m
deponi.

Strandområder i
Hamar – Verven

Strandsaga-området er uaktuelt grunnet oppfylling og istandsetting allerede i
år.
Strandområdene sør for utløpet av Brumunda kan fylles ut og formes, her er
det muligheter for å fylle i et 100m bredt belte over 500m – i snitt 2m høyde.
Hovedsakelig strandområde for befolkningen i Brumunddal. Mengde utgjør
3
100 000m .
Tilkomst for massene er mulig ved Mjøsvegen i undergang (i syd) under (Ny
E6 2018/2019)

Tabell 4 Mulige deponier for strekningen Jessnes - Brumunddal
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