










Søk utført i Naturbase av DMF den 09.05.2018



 

 

HADELAND PUKKVERK AS 
 

Driftsplan 
 
Oppdragsgiver: Hadeland Pukkverk AS 
Oppdragsgiver repr.: Jo Gunnar Håkonsen 
Forslagsstiller: Grindaker AS Landskapsarkitekter 
 
15.06.2018 
 
Antall sider: 8 
 
Antall vedlegg: 8 
 
  



 

 

 

INNHOLD  

1. LOKALISERING ....................................................................... 3 

2. INFORMASJON OM UTTAKSSTEDET ......................................... 3 
2.1 Uttakets navn ............................................................................ 3 
2.2 Tiltakshaver .............................................................................. 3 
2.3 Grunneiere i området. ................................................................ 3 

3. JURIDISK GRUNNLAG ............................................................. 3 
3.1 Kommuneplan ........................................................................... 3 
3.2 Reguleringsplan ......................................................................... 3 

4. MASSEUTTAKET ....................................................................... 4 
4.1 Mineralforekomsten .................................................................... 4 
4.2 Areal ........................................................................................ 4 
4.3 Uttaksvolum og levetid for uttaket ............................................... 4 
4.4 Bruddkanter .............................................................................. 4 

5. DRIFTSOPPLEGG ..................................................................... 5 
5.1 Driftsbeskrivelse ........................................................................ 5 
5.1.1 Geologiske forhold ..................................................................... 5 
5.1.2 Driftsmetode ............................................................................. 5 
5.1.3 Driftsveier ................................................................................. 5 
5.1.4 Driftstider ................................................................................. 5 
5.1.5 Avdekningsmasser ..................................................................... 5 
5.2 Sikring av uttaket under drift og etter avsluttet uttak ..................... 5 
5.3 Lagring ..................................................................................... 5 
5.4 Transport .................................................................................. 6 

6. HENSYN TIL NATUR OG OMGIVELSER ..................................... 6 
6.1 Skjerming mot støy, støv og innsyn ............................................. 6 
6.2 Overvann/avrenning ................................................................... 6 
6.3 Naturmangfold, kulturminner og naturlige terrengformer ................ 6 
6.4 Ivaretakelse av krav i reguleringsplanen ....................................... 6 

7. AVSLUTNING OG ETTERBRUK .................................................. 7 
7.1 Avslutning ................................................................................. 7 
7.2 Istandsetting ............................................................................. 7 
7.3 Etterbruk. ................................................................................. 7 

8. KARTDEL ................................................................................. 8 
8.1 Oversiktskart ............................................................................. 8 
8.2 Uttakskart ................................................................................. 8 

9. VEDTATT REGULERINGSPLAN ................................................. 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. LOKALISERING 

På Stryken i Lunner Kommune, ca. 4 km sør for Harestua ved avkjøring til Hadelandsvegen fra 

riksvei 4. 

 

Vedlegg 1: Oversiktskart (tegning nr. L-14019-901) som viser tiltakets plassering 

Vedlegg 2: Topografisk horisontalkart (tegning nr. L-14019-902) 

2. INFORMASJON OM UTTAKSSTEDET 

2.1 Uttakets navn 

Navn: Hadeland Pukkverk. 

ID 91 

2.2 Tiltakshaver  

Tiltakshaver er Hadeland Pukkverk AS, som er et av datterselskapene til AS Bjønndalen Bruk, 

som på sin side er et heleid datterselskap av AS Feiring Bruk.  

AS Feiring Bruk har ca. 180 ansatte og er en av de største norske innenlandsaktørene innen pukk 

og grus, og produserer ca. 5 millioner tonn per år i 10 brudd på Østlandet i en akse fra Eidsvoll til 

Hobøl.  

 

2.3 Grunneiere i området. 

Gnr/bnr 115/135, 115/136, 115/137 og 115/80 eies av Camilla A. Løvenskiold 

3. JURIDISK GRUNNLAG 

3.1 Kommuneplan 

Hadeland pukkverk ligger inne i kommuneplanen for Lunner kommune, av 24.10.2013, som 

område for råstoffutvinning, næringsområde og LNF-område. 

3.2 Reguleringsplan 

Det foreligger godkjent reguleringsplan for planområdet, av Lunner kommune 06.09.1990. I 

reguleringsplanen omtales to forskjellige reguleringsgrenser: uttaksgrensen og 

fareområde/sprengningssone regulert inn 300 meter fra bruddkanten. 

Faresonen/sprengningssonen er det som er angitt som reguleringsgrense på plankartet, men det 

er ikke gitt noen føringer eller bestemmelser for denne sonen. Det er dessuten lagt inn et 

vegetasjonsbelte som er inntegnet på reguleringsplankartet i 40 meters bredde. 

  

Faresonen/sprengningssonen vil ved ny regulering utgå som reguleringsgrense og i stedet inngå i 

bedriftens oppfølging av lover og forskrifter om bruk av eksplosiver fra Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

Vedlegg 3: Reguleringsplankart for Hadeland pukkverk (tegning nr. L-14019-903) 

Vedlegg 4: Utsnitt arealdel – Lunner kommune (tegning nr. L-14019-904) 

 





 

 

5. DRIFTSOPPLEGG 

5.1 Driftsbeskrivelse 

5.1.1 Geologiske forhold 

Ingen spesielle geologiske forhold som skaper problemer for valgte driftsmetode. 

5.1.2 Driftsmetode 

Drivretningen på dagens etappe fortsetter mot eiendomsgrensene og fase 2 i vest. I etappe 2 

drives uttaket videre mot vest.  

Vedlegg 5: tegning L-14019-103 

Vedlegg 6: tegning L-14019-203. 

 

Pallhøyder ligger på 14 meter. Nederste pall varierer noe. Pallbredden skal være på minimum 10 

m, for at pallene skal kunne kjøres trygt på og at en større bredde gir bedre muligheter for en 

vellykket vegetasjonsetablering. 

 

Skråningsvinklene på pallene skal ha en helning på 10:1 (81 grader), og bruddkantene skal 

sikres.  

 

Rensk foretas av eget mannskap, mens boring/sprengning foretas av innleid underentreprenør. 

Knusing/sikting gjøres i utgangspunktet med eget mannskap i det stasjonære pukkverket, men 

kan ved behov kompletteres med mobilt utstyr og ekstern bemanning. 

 

Nedknusing av blokkstein gjøres med kule, alternativt ved pigging. 

 

5.1.3 Driftsveier 

Dagens driftsvei tilfredsstiller krav til drift i dagens uttak. Fremtidig driftsvei skal knytte seg til 

eksisterende driftsvei, og vil følge drivretningen i etappe 2 mot vest. Ny driftsvei skal etableres 

når etappe 2 settes i gang. 

5.1.4 Driftstider 

Med hensyn til forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften kap 30) og til 

gjeldende reguleringsbestemmelser, så driftstidene forholde seg til de til enhver tid oppdaterte 

støyberegninger og evt. verifiserende støymålinger. 

 

Pukkverket er åpent for utkjøring hele døgnet 

5.1.5 Avdekningsmasser 

Det er relativt lite avdekningsmasser. Massene benyttes i skjermingstiltak og revegetering av 

arealer som istandsettes til grøntarealer. 

 

5.2 Sikring av uttaket under drift og etter avsluttet uttak 

Rensk av bruddkanter utføres med gravemaskin etter sprengning. 

 

Sikring av uttak i driftsperioden gjøres med bom og skilter på adkomstveg og midlertidige 

gjerder settes opp på oversiden av bruddkant med skilting. 

5.3 Lagring 

Mellomlagring gjøres i produksjonsområdet på kote 236 og lagring av ferdigvarer gjøres i 

driftsområdet.  



 

 

 

Lagring av overskuddsmasser vil bli beskrevet i en egen mineralavfallsplan, og skal tilbakefylles i 

bruddet som en del av avslutning/istandsetting. 

5.4 Transport 

Transport ut av anlegget skjer med lastebil via rundkjøring og påkjøringsrampe til riksvei 4. Det 

er satt opp bom og skilting ved innkjørselen. 

  

6. HENSYN TIL NATUR OG OMGIVELSER 

6.1 Skjerming mot støy, støv og innsyn 

Uttaket skal drives i henhold til forurensningsforskriften kap 30. Støy fra uttaket skal håndteres i 

henhold til forurensningsforskriftens §§ 30-7 og 30-9. Støv fra uttaket skal håndteres i henhold 

til forurensningsforskriftens §§ 30-5 og 30-9. Støy fra sprengninger er unntatt fra 

bestemmelsene i forurensningsforskriften § 30-7. 

 

Knuseverk skal ha nødvendig vanningsanlegg eller andre metoder for å dempe støvmengden 

under produksjon. Støv fra uttaket skal dempes ved vanning eller andre metoder. Åpne lager av 

råvarer og produkter skal plasseres slik at de blir minst mulig utsatt for vind som kan gi 

støvflukt. I tørre perioder skal det vannes eller benyttes andre metoder for å unngå støvflukt. 

 

Uttaksområdet vurderes å ha en svært god plassering i forhold til omgivelser. Uttaksområdet blir 

gjennom alle fasene godt skjermet i forhold til bebyggelse. Avstand til nærmeste bebyggelse er 

over 600 m. 

6.2 Overvann/avrenning 

Bunnen av uttaket skal undersprenges med ca. 1 meter. Dette letter senere avplanering og 

eventuell vegetasjonsetablering og gir et magasinvolum for overflatevann. 

Overvann fra hele uttaket føres til sedimentasjonsbasseng før det føres ut av området gjennom 

overvannsrør. 

 

Det antas at temaet er kontrollert i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Forslagsstiller har 
likevel gjennomgått en kontroll av temaet i Miljødirektoratets naturbase, og finner ingen konflikter. 

 

6.3 Naturmangfold, kulturminner og naturlige terrengformer 

Det antas at temaet er kontrollert i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Forslagsstiller har 

likevel gjennomgått en kontroll av temaet i Miljødirektoratets naturbase, og finner ingen 

konflikter. 

Det er ingen kulturminner innenfor planområdet eller i nærheten som blir påvirket av driften. 

 

Terrengformen innenfor planområdet blir totalt endret, og vil ikke bli istandsatt tilnærmet lik de 

naturlige terrengformene. Etter endt uttak vil bruddkantene revegeteres med stedegen 

vegetasjon. 

6.4 Ivaretakelse av krav i reguleringsplanen 

Ingen spesielle krav gitt. 

 
 

 

 



 

 

7. AVSLUTNING OG ETTERBRUK 

7.1 Avslutning  

Opprydning skal skje ved fjerning av faste og mobile installasjoner. Masseuttaket skal til enhver 

tid være sikret slik at det ikke er til fare for mennesker og dyr. Det skal settes opp gjerder i 

henhold til gjeldende forskrifter. 

Skråningsvinklene vil bestå som i driftsperioden, med en helning på 10:1 

 

7.2 Istandsetting 

Bruddkanter revegeteres fortløpende. Midlertidige sikringsgjerder erstattes forløpende med 

permanente gjerder. 

Vedlegg 7: tegning L-14019-105 

Vedlegg 8: tegning L-14019-204. 
 

7.3 Etterbruk. 

Hvordan bunnen behandles i det avslutta tiltaket er avhengig av etterbruken. Dersom området 

ikke skal benyttes til spesielle formål, skal bunnen og bruddkanter tilføres noen løsmasser, 

tilplantes med furu av skogplantekvalitet og sprøytesås.   



 

 

8. KARTDEL 

8.1 Oversiktskart 

Oversiktskart (tegning L-14019-901) – Vedlegg 1 

Oversiktskart (tegning L-14019-902) – Vedlegg 2 

Utsnitt arealdel – Lunner kommune (tegning nr. L-14019-904) – Vedlegg 4 

8.2 Uttakskart 

Driftsplan for Hadeland pukkverk (tegning nr. L-14019-103) – Vedlegg 5 

Driftsplan for Hadeland pukkverk – profiler (tegning nr. L-14019-203) – Vedlegg 6 

Istandsettingsplan for Hadeland pukkverk (tegning nr. L-14019-105) – Vedlegg 7 

Istandsettingsplan for Hadeland pukkverk – profiler (tegning nr. L-14019-204) – Vedlegg 8 

9. VEDTATT REGULERINGSPLAN 

Reguleringsplankart (tegning L-14019-903) – Vedlegg 3 



Vedlegg 1 

Tegning nr. L-14019-901 

 

 

 

















Vedlegg 4 

Tegning nr. L-14019-904 












