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HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - E18 Ramstadsletta–Nesbru, FELLES
PLANPROGRAM MED BYPLANGREP for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem.
«Innspill saksnr. 21/7039 planID 2021019»
Vi viser til annonsering av høring og offentlig ettersyn av ovennevnte planprogram og vil
komme med noen kommentarer og innspill til det videre planarbeidet.

Franzefoss AS
Franzefoss sin visjon er å være «Samfunnets beste valg». Franzefoss ønsker gjennom sin
virksomhet å bidra til en bærekraftig utvikling til beste for ansatte, omgivelser og samfunnet.
Hovedkontoret ligger på Rud i Bærum.

Franzefoss Pukk AS
Franzefoss Pukk er en av landets fremste bergverksbedrifter og forvalter av geologiske
ressurser.

Franzefoss Gjenvinning AS
Franzefoss Gjenvinning er en landsdekkende totalleverandør innen gjenvinning og
avfallshåndtering i Norge, og håndterer alle typer avfall fra industri, næringsliv, bygg, anlegg til
husholdninger og offshore.

Masseoverskudd
Vi ser av planprogrammets kap. 5.5.9 Massehåndtering at tiltaket vil få masseoverskudd,
hovedsakelig som følge av ny tunnel forbi Sandvika.
Siden uttak av bergmasser i hovedsak vil skje ved sprengning av tunnel, vil sprengstein være
en ressurs som i størst mulig grad må utnyttes, i tråd med prinsipper for bærekraft og
Miljødirektoratets retningslinjer for massehåndtering.
Kvaliteten på fjellmassene vil ha stor betydning for anvendelsen av disse. Kvaliteten på fjellet
bør derfor undersøkes nærmere.
Avhengig av om fjellmassene egner seg for gjenbruk, gjenvinning og foredling, ønsker
Franzefoss Pukk dialog med Statens vegvesen rundt anvendelse av disse
overskuddsmassene.
Hovedkontor:
Olav Ingstadsvei 5
PB 53, N-1309 Rud
Tlf: 67 15 20 00 – Fax: 67 15 21 01
E-post: post@franzefoss.no
Org.nr 985 312 656
www.franzefoss.no

Overskuddsstein kan mottas på Franzefoss Pukk sine produksjonsanlegg for knusing og salg
i markedet. (Steinskogen i Bærum kommune, Bondkall i Oslo kommune, Lierskogen og
Lyngås i Lier kommune).

Steinskogen pukkverk
Steinskogen pukkverk tar i dag imot overskuddsstein for pågående gjenvinning fra flere
prosjekter i regionen, inkludert Fornebubanen.
I tillegg til pukkverksdrift foregår det også annen virksomhet på området:
Produksjon av asfalt
Produksjon av betong
Mottak, mellomlagring og foredling av sprengstein fra bygge- og anleggsprosjekter.
Mottak, mellomlagring og bearbeiding av brukt asfalt og betong for gjenvinning.
Produksjon av vekstjord
På Steinskogen pukkverk arbeider vi med forslag til reguleringsplan med KU for utvidelse av
uttaksområdet. Planforslaget forventes sendt på offentlig høring etter sommeren med endelig
vedtak Q4 2022. Denne planen vil gi oss bedre muligheter til bærekraftig gjenbruk av
overskuddsstein på pukkverket og vil redusere behovet for uttak av jomfruelig stein i bruddet.
Det er regulert inn et område for å ta imot stein fra vannforsyningsprosjektet til Oslo kommune
på Steinskogen pukkverk. Dette området vil inngå i reguleringsplan for utvidelse av
uttaksområdet.
Alle Franzefoss Pukk sine produksjonsanlegg har nødvendige tillatelser etter blant annet
Plan- og bygningsloven, Mineralloven og Forurensingsloven.
Franzefoss Pukk har lang erfaring og kompetanse med mottak og håndtering av
overskuddsmasser fra veg- og jernbaneprosjekter, samt bygg- og anleggsprosjekter.
Vi har tidligere mottatt ca. 3 mill. m3 tunnelmasser fra Statens vegvesen sine prosjekter E6
Nordbytunnelen og E6 Nøstvedttunnelen, til vårt produksjonsanlegg på Vinterbro i Ås
kommune. Her ble tunnelmassene mellomlagret for knusing til gjenbruk og solgt i markedet.
Franzefoss Pukk har vaskeanlegg på 2 av sine pukkverk, for å kunne vaske knuste
steinmasser og finstoffet fra innkjørt tunnelstein og dermed nyttiggjøre seg av massene med
fraksjon 0 til 4mm også. Erfaringene med disse vaskeanlegget er meget gode og det vil derfor
være aktuelt å etablere tilsvarende vaskeanlegg på flere av Franzefoss Pukk sine pukkverk.
Franzefoss Pukk har lang erfaring med gjenvinning av brukt asfalt og betong til nytt tilslag for
asfalt og betongproduksjon, samt til bruk i bygg- og anleggsprosjekter som byggeråstoffer.
Etter vår oppfatning vil Steinskogen pukkverk være en meget aktuell destinasjon for
massetransport og gjenvinning innenfor rimelig transportavstand fra anleggsområdet på E18.
Se vedlagte oversiktskart med Franzefoss Pukk sine lokasjoner på Østlandet.
Vi stiller gjerne opp i et møte for å redegjøre nærmere for våre kommentarer og innspill til
planarbeidet.
Ta gjerne kontakt for nærmere opplysninger.
Hovedkontor:
Olav Ingstadsvei 5
PB 53, N-1309 Rud
Tlf: 67 15 20 00 – Fax: 67 15 21 01
E-post: post@franzefoss.no
Org.nr 985 312 656
www.franzefoss.no

Med vennlig hilsen
for Franzefoss Pukk AS
Alf Broeng
Senior Plankonsulent
Tlf: 995 89 175
E-post: alf.broeng@franzefoss.no
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