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FORORD

Asplan Viak AS har vært engasjert av Ringknuten Pukkverk AS for planarbeidet med nytt
steinbrudd og pukkverk i Studedalen i Kristiansand kommune.  Dette dokumentet, som er en 
del av søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven, er tekstdelen til driftsplanen. 

Daglig leder Karsten Reme og styreleder Tom Eikså har vært oppdragsgiver sine 
kontaktpersoner for oppdraget.

Hanne Lønmo og Hjalmar Tenold i Asplan Viak AS har utarbeidet driftsplanen med 
sistnevnte som oppdragsleder.  

Sandvika, 17. november 2015

Hjalmar Tenold
Oppdragsleder
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1 TILTAKSHAVER

Ringknuten Pukkverk AS er et norsk selskap i Kristiansand kommune som ble stiftet i 1968.
Selskapet er et av sørlandets største og mest moderne stasjonære pukkverk.

Pukkverket leverer byggeråstoffer til det lokale bygge- og anleggsmarkedet.

Tiltakshaver:   Ringknuten Pukkverk AS

Adresse:  Kongsgård allé 85

Postboks:  Postboks 1121, Lundsiden

Poststed:  4632  Kristiansand

Telefon:   +47 38 17 91 00

e-post:   www.ringknuten.no

Leder/eier:  Karsten Reme

e-post:   karsten@ringknuten.no

Mobiltelefon:  +47 90 91 27 88

Ringknuten Pukkverk AS Asplan Viak AS
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2 LOKALISERING  
Ringknuten Pukkverk er i dag lokalisert ved Kristiansand Havn på Lund vest for Varoddbrua. 
Steinbruddet er i slutten av sin driftstid og bedriften skal flytte virksomheten til Studedalen
som ligger øst for Krogevann i Kristiansand kommune.  Avstanden fra dagens dagens 
lokalisering målt langs E18 er ca 10 kilometer. 

I Studedalen er det i dag drift av et massemottak for rene masser drevet av Leif Hodnemyr 
AS. Massemottaket blir nabo til steinbruddet.  Det er således etablert adkomstveg fra Rv 420 
(gamle E18) frem til massemottaket og driftsområdet til steinbruddet. Adkomstvegen blir 
felles for begge bedriftene/tiltakene. I forbindelse med plansaken til steinbruddet er det 
vedtatt at siste del av adkomstvegen skal utbedres ved at den får større bredde og noe 
bedret vertikal linjeføring.

Oversiktskart –nedfotografert.  Kartet er i målestokk 1:50000 (A-3 format som følger 
driftsplankartene).

Ringknuten Pukkverk AS Asplan Viak AS
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3 PLANPROSESSEN OG REGULERINGSPLANEN 

3.1 Forhold til kommuneplan og reguleringsplan
Tiltaket er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Reguleringsplanen –status november 2015

Ved offentlig ettersyn av planforslaget fremmet Fylkesmannen i Vest-Agder 
innsigelse i forbindelse med vilttrekk og avrenning fra uttaksområdet.
Planforslaget ble styrket/endret og Fylkesmannen trakk innsigelsen i brev av 
25.08.2014
Reguleringsplanen ble vedtatt av Bystyret i Kristiansand 29. oktober 2014.
I forbindelse med kunngjøring ble det fremmet 7 klager fra naboer. Klagene ble ikke 
tatt til følge. Vedtak i bystyret 27.08.2015
Reguleringsplanen ble oversendt Fylkesmannen til endelig vedtak.
Fylkesmannen anser seg inhabil til å vedta planen siden klagene går på innsigelsen 
som Fylkesmannen trakk tilbake.
Fylkesmannen i Rogaland er oppnevnt som settefylkesmann av Kommunal- og 
Moderniseringsdepartementet (brev 6.10. 2015)
I brev fra Fylkesmannen i Rogaland av 12.10.2015 oppgis saksbehandlingstid til å 
være 4 måneder.

Politikerne i Kristiansand kommune ønsker planen vedtatt.  Tiltakshaver antar 
reguleringsplanen vil bli endelig vedtatt i løpet av februar 2016.

3.2 Forholdet til Lillesand kommune
En mindre del av adkomstvegen (ca 250 meter) ligger i Lillesand kommune. Vegen benyttes 
til daglig av trafikk til og fra massedeponiet til Leif Hodnemyr as. Siden veien ikke var 
regulert fra tidligere ble det utarbeidet reguleringsplan for denne delen.  Kommunegrensen 
går like sør for ny E18. Veien er regulert fordi for å sikre adkomstforhold og for at  krysset 
med rv 420 skal utbedres og det skal anlegges plass til 10 biler for utfartsparkering.

Planforslaget ble vedtatt av Lillesand kommune 25. mars 2015.

Det foreligger to klager på vedtak.  Forslaget ligger til endelig vedtak hos Fylkesmannen i 
Aust-Agder.  Vedtak forventes i løpet av april 2016.
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5 OPPSTART AV PUKKVERKET

Utsnitt av reguleringsplanen som viser voll mot E18, sedimenteringsanlegg på (GV2), 
adkomstveg (V1), voll mot adkomstveg (GV1) og N1 drift- og lagerområdet.

5.1 Tiltak som er fastsatt med rekkefølgebestemmelser og som 
må gjennomføres før ordinær drift kan begynne

Før ordinær drift av steinbruddet kan begynne er det nødvendig å gjennomføre tiltak som er 
vedtatt med rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen.  Følgende arbeider må 
gjennomføres:

Adkomstveg opparbeides med fast dekke før driftskonsesjon gis
Sedimentasjonsanlegg med tilstrekkelig kapasitet opparbeides før driftskonsesjon gis
Voll i GV1 etableres samtidig med N1
Etappe-styrt gjennomføring av N2 (etapper i følgende rekkefølge N2-1, N2-2 og N2-3)
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5.2 Godkjenning av Kristiansand kommune –tillatelse til 
igangsetting av arbeider 

Kristiansand kommune har på bakgrunn av søknad gitt tillatelse til tiltak (brev av 5. oktober 
2015) for arbeidene nevnt ovenfor (gjelder ikke rekkefølgebestemmelse om etapper i N2).
Arbeidet vil trolig starte mot slutten av 2015. Tiltakene er ikke ytterligere omtalt i denne 
driftsplanen.

5.3 Øvrige bestemmelser ved drift
I forkant av hver sprengning skal det tas borestøvsanalyser for å undersøke 
berggrunnen for mulig sulfidinnhold (fellesbestemmelser)  
Paller i sør legges til rette for naturlig innvandring før N2-2 påbegynnes
Vannprøver, gjelleundersøkelse på fisk, tiltaksplan etter forurensningsforskrift § 2-6.

Ringknuten Pukkverk AS Asplan Viak AS
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6 GENERELT OM DRIFTEN AV STEINBRUDDET 
Steinbruddet skal drives med palledrift og med 12 meters pallehøyde.  Etter hvert vil det bli
drift på flere driftsnivåer.

Boring og sprengning utføres av underentreprenør.  Det vil bli bores med et boremønster på 
2,40 m x 2,80 m (kan variere noe) og hulldiameteren er 3 tommer.  Det benyttes Non-el 
tennere og det lades med slurry som sprengstoff. 

6.1 Sikring
Sikring av bruddområdet er følgende:

Områdesikring
o Ved lager-og driftsområdet skal det skiltet «adgang forbudt for 

uvedkommende» 
o Adkomstvegen fra Fv 420 (gamle E18) stenges med bom (felles for 

massemottak og steinbruddet). 
o Uttaksområdet vil bli sikret med gjerde etter hvert som høye skrenter oppstår.  

Sikring er vist på tegninger.

Tiltaket er en nytt steinbrudd.  Sikring i henhold til punkter nedenfor skal av den grunn gjelde 
etter hvert som behovet oppstår:

Pallsikring: På de steder hvor det ikke er drift ligger det steiner/steinranker på
pallkanter og foran pallefot
Kjøreveg(er) skal sikres med steiner hvor det er høye skrenter

6.2 Bruddvinkel
Den endelige (igjen stående) bruddveggen skal ha pallvinkel på 70 grader, hyllebredde på 
minimum 7 meter og palleøyde på 12 meter. Dette gir en veggvinkel på ca 52 grader.  Se 
tegning NS 001).  Uttaksområdet N2 kan drives ned til kote 57.

6.3 Volum
Hele tiltaket er beregnet til 7,7 millioner m3 som tilsvarer 21 millioner tonn (egenvekt 2,7). 
Basert på dagens produksjonsmengde i virksomheten, antas det at tiltaket vil ha en levetid 
på 50-60 år avhengig av marked/etterspørsel.  Det er antatt at leveranser pr år vil variere 
mellom ca 300 000 og 400 000 tonn/år.

De ulike etappene i steinbruddet har følgende volumer, se tegning NB 002.
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6.4 Avdekkingsmasser
Område N2 er preget av små mengder med avdekkingsmasser.  Støyvollen mot E18 har et 
volum på 20200 m3 og vil kunne ta imot massene den første tiden.  Etter hvert kan disse 
massene legges tilbake på pallehyller.  Overflødige masser kjøres til massemottaket. 

Ringknuten Pukkverk AS Asplan Viak AS
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7 GJENNOMFØRING 
Nedenfor er det beskrevet hvordan tiltaket er tenkt gjennomført. Gjennomføringstiden er 
beregnet på bakgrunn av et årlig uttaksvolum på mellom 300.000 tonn og 400.000 tonn og 
må sees på som et anslag.

7.1 Etappe 1
Se tegning NY 002.  På område N1 tas det ut stein ned til kote 52.  Avdekkingsmasse og 
skrotstein benyttes til oppbygging av støyvoll mot E18.  I denne fasen knuses det resterende 
med mobilt knuseverk. Anslått tid til etablering av N1 er mellom et halvt og ett år. N1 
benyttes videre til knusing og lagring av ferdigvarer inntil det er tatt ut så mye fra N2 at den 
stasjonære grovknuseren settes opp.  Knuseren plasseres på kote 52 og det tippes i 
knusesjakt fra kote 69.  Fin-knusing vil foregå på arealet mellom grovknuser og 
lagerområdet.  Veg opp til område for etappe 2 etableres. Det etableres kjørveg (rampe) 
mellom kote 57 i N2 og kote 52 i N1.  Det vil ta ca 3 år og gjennomføre etappe 1.

7.2 Etappe 2
Se tegning NY 003.  En større flate etableres på laveste regulert nivå i uttaksområde (kote 
57).  Det drives på flere nivå kot3 57, kote 69 og kote 81. Det vil ta anslagsvis 10-12 år å 
gjennomføre etappen.

7.3 Etappe 3
Se tegning NY 004.  En større flate er etablert på laveste regulerte nivå (kote 57) ved videre 
drift på samme nivåer som nevnt i etappe 2.  Kjøreveg opp i uttaksområde til etappe 4 
etableres. Etappen gjennomføres i løpet 8 til 10 år. 

7.4 Etappe 4
Se tegning NY 005.  Etappen omfatter å ta ut stein ned til kote 105. Det er et mindre område 
av etappen som medfører noe høyere driftshøyde enn 12 meter.  Det kan trolig tas ut i ett på 
samme driftsnivå. Etappen gjennomføres i løpet av to år.

7.5 Etappe 5
Se tegning NY 006.  Det resterende del av bruddet tas ut ned til kote 57.  Driften fortsetter på 
samme etablerte driftsnivåer (kote 57, 69, 81 og 93). Etablerte palle høyder mot vest 
benyttes til adkomst til siste etappe –etappe 6. Etappen gjennomføres i løpet av 20 til 25 år.
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7.6 Etappe 6
Se tegning NY 007.  Hele uttaksområdet er tatt ut.  Anslagsvis vil dette ta 10 til 14 år 
avhengig av uttaksvolum.
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8 AVSLUTNING AV BRUDDET 
Se tegning NY 007.  Uttaksområdet skal ryddes og installasjoner skal tas bort. Bunnen av 
uttaksområdet skal planeres på kote 52. Det skal legges til rette for naturlig innvandring på 
pallehyllene. Etterbruk er ikke vurdert på nåværende tidspunkt. Etterbruk vil bli vurdert i ny 
plan når den tid kommer.  

Kraterbruddets størrelse vil danne sin egen terrengformasjon/landskapsform.  Det skal 
legges vekt på at bruddets ytterkanter får en god tilslutning (overgang) til omkringliggende 
terreng. Arbeidet med tilpasningen skal gjøres så snart bruddet er drevet ned i krater og så 
snart disse arbeidene kan sluttføres uten å hindre driften for øvrig.

Generelt skal de tilgjengelige avdekkingsmassene prioriteres for bruk til arrondering i
bruddets ytterkanter, der massene gir best virkning ved avslutning av bruddet.  Det vil ikke bli 
tilført eksterne masser til arrondering.

Avslutningen av pallene vil bestå av grov-rensk av kanter for å redusere faren for utfall av 
blokk. I tillegg skal det gjennomføres generell opprydding og istandsetting av paller og palle-
vegger.

Bruddområdet skal for ettertiden sikres mot utenforstående (mennesker og husdyr).
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9  TEGNINGER

9.1 Tegningsliste
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Reguleringsbestemmelser for detaljregulering Studedalen pukkverk 

Bestemmelsene knyttes til reguleringskart vedtatt i Lillesand kommune datert 28.10.2013 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr 2) 

1.1 Kjøreveg (V1-V2) 

- Området er regulert til privat kjøreveg og annet vegareal. 

1.2 Parkering (P) 

- Det skal opparbeides utfartsparkering på 30x8 meter som vist på plankartet. Dette vil 

dekke behovet for minst 10-parkeringsplasser. 

Hensynssone (PBL. § 11-8 HENSYNSSONER) 

c. Sikrings-, støy- og faresone

1.3 Innenfor H_140 skal det være fri sikt for trafikanter. Det tillates ikke etablering eller 
utvikling av vegetasjon høyere enn 0,5 meter.  












