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Hei, 
 
Viser til telefonsamtale angående "utvidelse/massehåndtering på Steinskogen pukkverk - høring - 
revisjon av kommuneplanens arealdel". Vi oppsummerer nye momenter i forhold til Franzefoss Pukk sitt 
tidligere innspill om utvidelse av uttaksområdet på Steinskogen i 2013 som FMOA har kommentert. 
 

Historisk bakgrunn 
Det er klar sammenheng mellom å frigi Franzefossbyen til boligområde, og reguleringen av Steinskogen 
pukkverk for å muliggjøre flytting av asfalt og betongvirksomheten dit. 
Rekkefølgekrav og bestemmelser i reguleringsplan for Steinskogen pukkverk, har ført til at Franzefoss 
Pukk de siste årene har investert ca. kr. 200 millioner i nedleggelse av industri på nedre område ved 
veien, nye innebygde knuseverk i kraterbruddet, ny atkomsttunell til det nye industriområdet i 
kraterbruddet og nytt vegkryss med Gml. Ringeriksvei. 
 
Forutsigbarhet i arealplanlegging er ofte næringslivets "utfordringsspørsmål" til planleggere og 
politikere. Om ikke massehåndtering i kommunen håndteres riktig, vil forutsigbarheten i regulering av 
Franzefossbyen og Steinskogen, samt investeringene som er gjort på Steinskogen, utfordres. 
 

Miljøpark 
Situasjonen som oppstår når de store infrastrukturprosjektene settes i gang var ikke tema da vi spilte 
inn en utvidelse på Steinskogen til kommuneplanens arealdel i 2013, nå er det viktig å ha rett fokus på 
dette. 
 
En utvidelse av uttaksområde på Steinskogen må ikke bare sees på som uttak av en nasjonalt viktig 
ressurs, men også som lagerareal, sortering og gjenbruksareal, ressursbank for kvalitetsmasser og tunge 
byggematerialer. 
 
På Steinskogen er at all infrastruktur og tillatelser for videreforedling av mellomlagrede masser allerede 
er på plass. Videreforedling av masser krever, for at virksomheten skal etterleve gjeldende lovverk, store 
investeringer i permanente anlegg, Planer og tillatelser etter PBL, driftskonsesjon etter Mineralloven, 
utslippshåndtering etter Forurensingsloven, terrengarrondering, skjerming av virksomhet og håndtering 
av naboforhold.   
 
Steinskogen pukkverk er i dag en fullverdig "Miljøpark" og har vært det i nærmere 20 år. Her mottar vi i 
dag sprengstein, asfaltflak og rivebetong utenfra, og gjenvinner disse fraksjonene. Vi produserer også 
vekstjord basert på skogsjord, kompost, slam fra vannverk, kalk, finstoffer fra pukkproduksjon. Med 
pukkverkets sentrale plassering i kommunen, og tunge investeringer i nytt moderne miljøvennlig 
knuseverk, bør Steinskogen pukkverk utnyttes til område for massehåndtering fra de store kommende 
infrastrukturprosjektene i regionen. Sentralisert sluttproduksjon av tunge byggevarer på samme sted 
som uttak av kvalitets råstoff sparer et stort antall tungtransporter på vei. Dette reduserer kraftig 
klimautslippene som følge av transport av tunge byggevarer. 
 



Klimastrategien i Bærum bør understøtte en fremtidig utvidelse av Steinskogen. Ved større flate å 
arbeide på i bruddet, både i forhold til råstoffuttak og mellomlagring av steinmasser, vil det være et 
motiverende incentiv for Franzefoss Pukk å vurdere og utvikle løsninger for elektrifisert drift på en del av 
maskinene. 
 
Plassering av det nye knuseverket på Steinskogen er gjort med tanke på at utsprengt stein skal 
transporteres ned til grovknuser på nivå kote 275. Dette gir gevinst i forhold til energiforbruket på 
dumperne som transporterer steinmassen ned til knuseanlegget. Ved en utvidelse av uttaksområdet som 
foreslått vil vi kunne drive på uttakshøyder over kote 275 i 20-25 år fremover. 
Det finnes i dag allerede elektrisk drevet dumper, som med høydeforskjellen i steinbruddet på 
Steinskogen vil kunne produsere egen energi til fullelektrisk drift. Dette er teknologi vi vil vurdere opp 
mot våre miljømål. 
 

Kvalitetsmasser 
Det er viktig å få med seg at de kommende 10 millioner m3 steinmasser i hovedsak vil ha lav kvalitet 
som best egner seg til deponering, men det er viktig å ha et bevisst forhold til de ca 1 million m3 stein 
som sannsynligvis har en kvalitet som må ivaretas. Å ivareta denne kvalitetssteinen kan gjøres på 
Steinskogen, om vi har en plass å legge det. 
 
Franzefoss Pukk har i dag mulighet til å motta, foredle og lagre kvalitets overskuddsmasser fra de 
planlagte samferdselstiltakene i regionen (Fornebubanen, Ringeriksbanen, ny E16 og E18 med mer). 
Steinskogens lokasjon er gunstig i forhold til en god miljømessig og samfunnsøkonomisk 
håndtering/gjenvinning av masser og tunge byggeråstoffer. Steinskogen pukkverk ligger sentralt plassert 
i Bærum/ Oslo vest/ Asker, noe som vil minimere transportbehovet og gi mulighet for sortering, foredling 
og gjenbruk av overskuddsmassene lokalt. 
Et større uttaksområde på Steinskogen vil gi mulighet for å mellomlagre store mengder steinmasser fra 
infrastrukturprosjekter, håndtere og gjenvinne brukbare grave-/ overskuddsmasser fra 
anleggsprosjekter, inklusive tunnelstein fra veg- og jernbaneanlegg. 
 
Masser som ikke egner seg for sortering og gjenbruk anbefaler Franzefoss at deponeres på egnet og 
godkjent massetipp i nærhet til anleggsstedet. Dette vil kunne bidra til store samfunnsmessige fordeler i 
form av arealer tilrettelagt for bolig, natur, dyrket mark med mer, samt miljømessige gode løsninger. 
 

Sammendrag 
Vi mener ikke at vårt innspill skal oppfattes som konkurransefortrinn, men at kommunen og KMD må se 
på de fremtidige mengdene med overskuddsmasser som en ressurs som skal forvaltes på best mulig 
måte. Dette betyr at steinmasser må brukes der de er best egnet. Altså "dårlige" tunnelmasser må 
brukes til oppfylling og arrondering for å skape verdifullt land for samfunnet (Lakseberget, Avtjerna 
++), og kvalitetsvarer håndteres der det er etablert knuseverk og infrastruktur som ivaretar 
kalitetsressursen (eneste mulighet for dette i Bærum er Steinskogen). 
 
"Frislipp" av steinmasser i entreprenørmarkedet og arealplanlegging for gjenbruk/miljøpark på nye 
områder i kommunen, er det behov for dette når miljøpark-konseptet allerede er velfungerende på 
Steinskogen? 
 
Steinmasser fra tunneldrift egner seg til permanent deponering for etablering av boligarealer, men 
inneholder en meget stor andel finstoff. Ukontrollert uttak av brukbar stein fra disse massene øker 



finstoff andelen og gjør massene dårlig egnet for bebyggelse, ønsker kommunen deponier av finstoff på 
arealer tilrettelagt for boligutvikling i kommuneplanen? 
 
Klima og Miljødirektoratet (KMD) sitt argument om at det er andre områder som også kan mellomlagre 
masser genererer altså utvikling av nye pukkverk og sikteanlegg m.m., vi mener bestemt at disse andre 
lokasjonene kun egner seg for permanent deponering av masser for å bygge verdifullt landareal til 
samfunnets beste. 
 
Vi mener lokale steinressurser og lokale overskuddsmasser av kvalitetsstein generelt er en 
samfunnsmessig god grunn til å fravike Markaloven. 
 
Ta gjerne kontakt for nærmere opplysninger. 
 
God helg! 
 
Med vennlig hilsen 
for Franzefoss AS 
 
Alf Broeng 
Fagsjef Plan 
Tlf.   : +47 995 89 175 
Fax. : +47 67 15 20 01 
<www.franzefoss.no> 

 

 
 


