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HENVISNINGER
Kommunestyrets vedtak 26.02.2002 (saksprotokoll)
- Vedlegg 1: Reguleringsplan, datert 12.10.2002, revidert 12.12.2001
- Vedlegg 2: Reguleringsbestemmelser, datert 12.10.2000, revidert 12.12.2001
- Vedlegg 3: Beskrivelse av konsesjon gitt 25.11.1981/01.02.1993
- Vedlegg 4: Avslutningskråning, prinsippsnitt datert 20.09.2000, revidert 12.12.2001
VEDLEGG
Driftsplantegninger oktober 2014:
- Oversiktskart i målestokk 1:50000
- Kart i målestokk 1:5000
- Tegninger i målestokk 1:2000
Y001
Oversiktskart, faseinndeling
Y002
Eksisterende situasjon + plan for fase I
Y003
Ferdig fase I + plan for fase II
Y004
Ferdig fase II
Y005
Avslutningsplan
- Tegninger i målestokk 1:1000
Y006
Vertikalsnitt A - A
Y007
Vertikalsnitt B - B
Y008
Vertikalsnitt C - C
Y009
Vertikalsnitt D - D
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FORORD
Gunnar Holth Grusforretning AS er tiltakshaver for Nes Pukkverk - Folbergåsen ved
Funnefoss i Akershus.
Reguleringsplanen for "NES PUKKVERK" er godkjent av Nes kommunestyre
26.02.2002.
I vedtatte reguleringsbestemmelser pkt. 3.1 står det følgende: "Drift av området skal
skje i samsvar med egen driftsplan som skal godkjennes av Bergvesenet, og som
også skal føre tilsyn med driften."
Bergvesenet har senere endret navn til Direktoratet for mineralforvaltning med
Bergmesteren for Svalbard.
I 2010 ble det laget en ny driftsplan for steinbruddet.
I forbindelse med søknad om ny konsesjon fra 01.01.2015 er det nødvendig å lage
en oppdatert driftsplan som er tilpasset ny Driftsplanveileder (Revidert 03.04.2014).
Planleggingen har vært ledet av Tore Holth i Gunnar Holth Grusforretning AS.
Sivilingeniør Rolf Bryhni AS har vært engasjert som konsulent for utarbeidelse av
planen.
Hamar, 14. oktober 2014

Rolf Bryhni
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1 BESKRIVELSE AV TILTAKET
Nes pukkverk - Folbergåsen ligger på sørsiden av Glomma ved Funnefoss og har
privat adkomstveg fra Rv 175. Steinbruddet har vært i drift siden 1981.
Beskrivelse av den geologiske forekomsten – petrografisk type: Knust fjellforekomst
av gneis og mafisk bergart. Hovedsakelig sammensatt av kubisk skarpkantete korn.
Løst belegg på kornoverflater, ingen forvitrete korn og ingen meget svake korn. Det
er ingen store variasjoner i forekomsten.
Reguleringsplanen for steinbruddet omfatter et areal i overkant av 380 dekar.
Summen av arealene som skal brukes til masseuttak er ca. 203 dekar. Uttaket kan
ikke gå lavere ned enn kote 151.
I 2007 ble det tatt ut ca. 193 000 tonn og i 2008 ca. 177 000 tonn. I 2009 ble det et
uttak på ca. 150 000 tonn. Normalt antas uttaket å ligge på ca. 150 000 tonn pr. år.

2 AVTALER OG RETTIGHETER
Nes pukkverk fikk konsesjon til å drive masseuttak 25.11.1981. Denne konsesjonen
ble utvidet 01.02.1993.
Reguleringsplanen som ble vedtatt i 2002, ga anledning til å utvide steinbruddet inn
på naboeiendommen (gnr. 153 bnr. 3) som ligger sør for tidligere uttak på gnr. 141
bnr. 1.

3 GODKJENT REGULERINGSPLAN
Det henvises til følgende dokumenter som angår den godkjent reguleringsplanen:
Kommunestyrets vedtak 26.02.2002 (saksprotokoll)
- Vedlegg 1: Reguleringsplan, datert 12.10.2002, revidert 12.12.2001
- Vedlegg 2: Reguleringsbestemmelser, datert 12.10.2000, revidert 12.12.2001
- Vedlegg 3: Beskrivelse av konsesjon gitt 25.11.1981/01.02.1993
- Vedlegg 4: Avslutningskråning, prinsippsnitt datert 20.09.2000, revidert 12.12.2001
Reguleringsplanen med vedlegg definerer rammebetingelser for drift av steinbruddet
mht. arealdisponering, støy, driftstider, varslingsrutiner, avslutning etc.

4 GJENNOMFØRING AV UTTAKET
Uttaket er delt opp i ulike faser iht. tiltakshavers driftsopplegg. Det vises til tegning
Y001 Oversiktskart, faseinndeling. Fasene er inndelt ut fra det som er mest
hensiktsmessig med hensyn på driftsopplegg og salvestørrelse. Salvene varierer i
størrelse fra 40000 tonn til 60000 tonn avhengig av skyteretning, ytre miljø og fjellets
beskaffenhet. Driftsopplegget blir gjennomført ved kontrahering av underentreprenør
til sprengningsjobben. Tiltakshaver Gunnar Holth Grusforretning AS utfører sjøl
fjellrensk, mobil grovknusing, lasting, pigging og finknusing.
Fase I er ferdig uttatt i 2016. Optimale pallhøyder for tiltakshaver er 12 - 18 meter.
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Det presiseres at de viste fasene tas ut i to pallhøyder. Fjellets topografi tilsier at
uttaket ikke kan deles i tre paller. Anbefalt hyllebredde er 7 – 12 meter. På
snittegningen er det vist 10 meter hyllebredde. Hyllebredden vil bli vurdert. For
tiltakshaver er det ønskelig å jobbe på bredere hyller enn 12 meter. For plassering av
knuser trengs det 20 meter bredde.

5 KOMMENTARER TIL KART OG PROFILER
Vedlagt oversiktstegning Y001 i målestokk 1:2000 viser bl.a. reguleringsgrense
uttaksgrense, eiendomsgrenser og faseinndeling.
I september 2014 ble bruddkantene i sørøstre del målt inn og er markert på
tegningen.
Yttergrensen for masseuttaket fra vedtatt reguleringsplan er vist på tegningen. I
søndre del faller denne linjen sammen med eiendomsgrensen.
Plantegningen viser plassering av vekt, vektbu og kontorbrakke ved innkjøringen fra
nordvest. Steinbruddet forsynes med strøm fra høyspentledning og trafo øst for
vektbua. En stasjonær finknuser er plassert midt i uttaksområdet. Mobil grovknuser
flyttes rundt etter hvert som det tas ut fjellmasser. Ferdigprodukter lagres i hauger i
tidligere uttatt område. Plassering av forskjellige fraksjoner i september 2014 er vist
på tegningen.
På tegningen er det vist to faser for videre drift av steinbruddet:
Fase I: Fortsetter sørover fra eksisterende bruddkanter.
Fase II: Omfatter gjenstående fjellmasser sør og vest for nåværende bruddkant.
I ytterkanten av regulert masseuttak er det vist et område som kan brukes til lagring
av avdekningsmasser. Avskoging og fjerning av toppmasser gjøres etterhvert som
bruddet skal utvides.
I vedtatte reguleringsbestemmelser pkt. 4.6 står det følgende: "Under drift skal
løsmassene i toppsjiktet legges til side. Disse skal benyttes til permanent voll i sonen
mellom steinbruddet og klimavernsonen i øst og til revegetering".
Denne bestemmelsen innebærer at lagrede avdekningsmasser på østsiden av
steinbruddet ikke kan fjernes før avslutning av driften.
Det er laget to vertikalsnitt i hver retning:
Tegning Y002 viser eksisterende situasjon + plan for fase I. Tegning Y003 viser
ferdig fase I og plan for fase II. Tegning Y004 viser ferdig fase II og tegning Y005
viser avslutningsplan.
Tegning Y006 og Y007 viser to vertikalsnitt i retning øst/vest, mens tegning Y008 og
Y009 viser to snitt i retning nord/sør.
Snittegningene viser 4 faser:
Fase 0: Situasjon i uttaket september 2014. Innmålte bruddkanter er tegnet inn for
øvre pall med bunn på ca. kote 165-167 (stiger fra nord mot sør) og for nedre pall
med bunn på ca. kote 151.
Fase I: Videre uttak sørover er markert på vertikalsnitt A - A og D - D.
Fase II: Uttak sør og vest for nåværende brudd er vist på snitt B - B og C - C.
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Fase III: Snittene viser ferdig uttatt brudd og avslutning med slake skråninger etter at
driften er avsluttet.
Total veggvinkel der det er planlagt to pallhøyder er påført snittene.
Basert på mottatt kartgrunnlag og innmålte bruddkanter har vi utført beregning av
volum ned til kote 151:
Fase I: 398000 fm3
Fase II: 1127400 fm3
Dersom det antas at det er 5% løsmasser oppå fjellet i fase I og 10% løsmasser i
fase II, blir mulig uttak av fjellmasser:
Fase I: 398000 x 0,95 = 378100 fm3
Fase II: 1127400 x 0,90 = 1014600 fm3
I følge NGUs ressursbase var egenvekten for en steinprøve tatt i Folbergåsen i 1987
= 2,71 t/m3.
Mulig uttak omregnet til tonn blir da:
Fase I: 378100 x 2,71 = 1024700 tonn
Fase II: 1014600 x 2,71 = 2749500 tonn
Med årlig uttak på 150000 tonn blir beregnet varighet av fasene:
Fase I : 1024700 : 150000 = 6,8 år
Fase II: 2749500 : 150000 = 18,3 år
Fase I vil da vare fra 2014 til og med 2020, og fase II fra 2021 til og med 2039.

6 AVSLUTNING AV STEINBRUDDET
I vedtatte reguleringsbestemmelser pkt. 4.4 står det følgende: "Bruddet avsluttes
med jevn eller terrassert skråning ikke brattere enn 1:2."
Snittegningene Y006 – Y009 viser utslaking av bruddkantene til skråning 1:2. Det vil
da ikke bli behov for sikring av høye fjellskrenter med permanent gjerde.
Lagrede avdekningsmasser brukes til utslaking av skråninger og til revegetering.
Dersom disse massene ikke strekker til, kan det være aktuelt å ta i mot og deponere
egnede overskuddsmasser fra annen anleggsvirksomhet i nærheten.
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7 SIKRINGSTILTAK
Bruddkanten sikres ved at det etter hvert legges en voll av avdekningsmasser fra øst
mot vest. I tillegg vil det bli lagt masser inntil foten av bruddkanten, og fareområdet vil
bli skiltet. Adkomstvegen er stengt med bom.
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