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SAMMENDRAG 
Steinressursen i Lunner pukkverk er i NGU sin Grus- og Pukkdatabase klassifisert som 
meget viktig. Pukkverket beskrives som meget viktig i forsyningen av byggeråstoffer til 
forskjellige formål i distriktet. Formålet med planarbeidet er å sikre steinressursen og legge til 
rette for et forutsigbart og langsiktig uttak, samtidig som hensynet til miljø og samfunn 
ivaretas. 

Det foreliggende planforslaget innebærer en regulering av planområdet til steinbrudd og 
masseuttak med vegetasjonsskjerm, samt næringsareal (industri/lager) vest for 
Oppenvegen. Forslaget innebærer en moderat utvidelse av uttaksområdet, samt å ta ut stein 
dypere ned i bruddet. Vegetasjonsskjermen rundt uttaket sikrer en buffersone mot 
omkringliggende områder. 

Planen utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. Planprogrammet ble 
behandlet av Lunner kommune v/formannskapet 12. september 2013 og i kommunestyret 
26. september 2013. 

Som følge av planprogrammets høring og de etterfølgende temautredninger er det 
foreliggende forslag til reguleringsplan vesentlig redusert sammenliknet med uttakets 
størrelse som ble skissert i planprogrammet. Uttaksvolum, og dermed tiltakets varighet, er 
redusert med ca 40% -til om lag 60 år. 

Konsekvensene av planforslaget er utredet i egne temarapporter, i henhold til det fastsatte 
planprogrammet for planarbeidet. I tillegg er konsekvensutredningsrapportene oppsummert i 
denne planbeskrivelsens kapittel 6. 

Planen legger til rette for videre drift i samme omfang som i dag, det er ikke planlagt en 
økning i uttaksvolum og produksjon. Planen medfører derfor ikke økt trafikk til og fra 
planområdet eller en økning i støy og støvbelastning for naboer. 

Det er dessuten stilt krav i forslaget til reguleringsbestemmelser om at gjeldende krav til støy 
og støv skal tilfredsstilles, jf. Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442 og 
forurensningsforskriftens kapittel 30. Det vil bli opparbeidet støyreduserende tiltak innenfor 
planområdet for skjerming mot nabobebyggelsen nordvest for pukkverket. Samtidig vil mye 
av aktiviteten i uttaksområdet skje dypere enn ved dagens drift, noe som kan være med på å 
bedre støyforholdene ytterligere. 

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at tilliggende bebyggelse ikke må påføres større 
rystelser enn gjeldende regelverk tillater. Det vil også bli foretatt vibrasjonsmålinger for å 
sikre dette. Rekkefølgebestemmelsene sikrer at avbøtende tiltak vil gjennomføres. 

For øvrig er konsekvensene for naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv og grunnvannsforhold 
vurdert som begrensede. 

Planområdet foreslås regulert til: 

• Bebyggelse og anlegg – steinbrudd og masseuttak, 
• Bebyggelse og anlegg – næringsbebyggelse (industri/lager) 
• Grøntstruktur – Vegetasjonsskjerm 
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1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å sikre fremtidige ressurser for drift av Lunner Pukkverk. Dette 
gjøres gjennom å legge til rette for en utvidelse av eksisterende masseuttak og regulere 
uttaksområdet slik at plankravet i kommuneplanens § 2.1 oppfylles. På samme tid skal 
planen ivareta hensynet til miljø og samfunn, jf. plan- og bygningslovens § 1. 

Tiltaket innebærer en senkning av dagens uttaksnivå fra kote 435 til kote 405, samt en 
utvidelse av dages uttaksområde på 14 dekar i forhold til det arealet som er avsatt til 
råstoffutvinning i gjeldende kommuneplan. Senkningen i terrenget gjennomføres ved at 2 
pallehøyder på 15 meter hver blir sprengt ut. I dagens brudd er det på det meste 3 paller.   

Arealutvidelsen og senkningen av terrenget gir et volum på 2,2 millioner m3 fast fjell.  
Volumet tilsvarer ca 6 millioner tonn og vil gi en langsiktig drift på 60 år gitt et årlig 
uttaksvolum på 100.000 tonn. Tidspunkt for ferdigstillelsen av masseuttaket og 
opparbeidelse til etterbruk er avhengig av marked (årlig uttaksvolum) for pukkleveranser i 
området. 

 

 

Orthofoto av eksisterende situasjon (mai 2013) 
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1.2 Om ressursen 

 

For å gi kommunene et bedre grunnlagsmateriale i arealplanleggingen og de beste 
forutsetningene ved avveininger mot andre verdier knyttet til arealbruken, klassifiserer NGU 
forekomstene i sin Grus- og Pukkdatabasen som meget viktig, viktig, lite viktig eller ikke 
vurdert. Forekomster av nasjonal eller regional interesse har fått en spesiell koding. 
Forekomsten på Lunner er klassifisert i NGUs Grus- og Pukkdatabase som meget viktig. 
Pukkverket beskrives som meget viktig i forsyningen av byggeråstoffer til forskjellige formål i 
distriktet.  

Berggrunnen i steinbruddet består av ordovicisk kalkstein, kalkholdig skifer fra Husbergøya 
formasjonen (etasje 5a, NGU). Over dette ligger sandstein (Langøyene fm, etasje 5b) og noe 
kalk og skifer (etasje 6), og under ligger kalkskifer, siltstein (Skogerholmen fm, etasje 4d).  

Øverste del av kalkbruddet ser ut til å bestå av en mere massiv kalkstein. Lenger ned er det 
mere lagdelt med flere tynne lag med kalk og noe mere kalkskifer. 

Det er mange vulkanske gangbergarter (rombeporfyr og diabas) som krysser steinbruddet. 
De største vulkanske gangene står steilt, men flere ligger også horisontalt. Flere markerte 
vertikale vulkanske ganger har retning NS, varierende +- 30 grader.  

De vulkanske gangene er sprøe og har mange sprekker, noe som gjør at de kan fungere 
som drenskanaler på langs av gangene.  
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1.3 Om Lunner Pukkverk AS og dagens drift 
Lunner pukkverk drives på en ressurs som er viktig for det lokale bygge- og 
anleggsmarkedet. Det har vært drevet kalkverk og pukkverk/steinuttak innenfor området 
siden 1950-tallet. John Myrvang AS har drevet Lunner pukkverk siden 1988. I dag tas det ut 
stein ved å bruke mobilt knuseutstyr. Pukkverket leverer pukk til små og store kunder i 
Hadelandsregionen.   

 

Kart over beliggenhet av Lunner pukkverk AS 

 

 

Bildet viser dagens uttaksområde på kote 435, sett fra øst mot vest. Øverst i bildet vises 
lagerhall for varer til bruk på vinterstid. Vekt/kontrollstasjon ligger til høyre for lagerhall 
(usynlig på bildet). 

Rv 35 

Roa 

LUNNER 
PUKKVERK 
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Dagens drift foregår inne i steinbruddet. Når det forgår knusing plasseres det mobile 
knuseverket nede i uttaksområdet. Området benyttes også som lagerplass for ferdigvarer og 
opplasting ved utkjøring av produktene. 

 

Foto av uttaksområdet sett fra nord mot sør 

I uttaksområdet brukes arealet til lagerplass av ferdigvarer. Det kan til tider være trangt i 
uttaksområdet når lastebiler med tilhengere skal lastes med varer. 

 

Produkter 

Noen av varene er tilkjørte produkter fra Vestsiden Pukkverk og fra Heen Grustak, begge i 
Ringerike kommune. Dette er for å tilby det lokale markedet et fullgodt tilbud på alle typer 
byggeråstoffer.  

De tilkjørte produktene er strøsand, støpe-sand, pussesand og elvestein.  Se liste over varer 
nedenfor. 

  

Eksempel på bruk av elvestein    Vareliste 
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Drift innenfor forurensningsforskriftens kapittel 30 

Forurensningsforskriftens § 30 omhandler forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand 
og singel, og omfatter alle stasjonære og mobile knuseverk, herunder Lunner pukkverk. 
Lunner pukkverk er underlagt dette lovverket og drives deretter. Forurensningsforskriftens 
kapittel 30 stiller blant annet krav til støy, støv og avrenning. 

I 2012 gjennomførte Fylkesmannen i Oppland tilsyn hos Lunner pukkverk (6. juni 2012) på 
bakgrunn av krav i forurensningsloven og avfallsforskriften, dette resulterte i en rapport som 
påpekte 2 avvik og i tillegg ga 2 anmerkninger. 

Avvikene som ble avdekket var følgende: at det ikke forelå tilfredsstillende målinger og 
beregninger av støy og at farlig avfall ikke ble håndtert tilfredsstillende. Anmerkningene gjaldt 
støvmålingsprogrammet: at målinger av støv skal gjøres av uavhengig konsulent, og 
avrenning til bekk: at virksomheten ikke kunne dokumentere at utslipp til vann overholdt 
gjeldende krav. 

Som en del av den pågående planprosessen er det blitt utarbeidet en støyfaglig utredning, 
slik at avviket som gjaldt støy er ivaretatt. Det ble etter fylkesmannens tilsyn utarbeidet nye 
rutiner for avfallshåndtering i pukkverket, slik at avviket som gjaldt håndtering av farlig avfall 
ble ivaretatt. 

Videre utføres støvmålinger i dag i samarbeid med uavhengig konsulent, og vannprøvene 
som tas i forbindelse med avrenning til bekken tilfredsstiller gjeldende krav. 

Lunner pukkverks tilsvar til fylkesmannens rapport ble akseptert, og førte derfor også til at 
fylkesmannen anså avvikene som lukker og avsluttet saken. For nærmere beskrivelser av 
støy, støv og avrenning vises det til kapittel 6. 

Avrenning fra uttaksområdet 
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Støvmåler 
ved bolig 

Bildet ovenfor viser avrenning av filtrert overflatevann fra uttaksområdet. Regnvann og tilsig 
av vann (snøsmelting) ledes gjennom en utsprengt grøft og blir filtrert før det ledes til 
Bjønnbekken som ligger i dalsøkket øst for steinbruddet. 

Analyser av vann fra uttaksområdet er beskrevet i under grunnvannsforhold i kapittel 6.   

 

Målinger av støvnedfall 

 

Støvmåling. Hvit beholder montert på stang 
ca 1,8 m over terreng, bakenfor tørkestativ. 

Det er gjennomført målinger av mineralsk støvnedfall ved bolig som vises på foto ovenfor.  
Målingene foregikk over en periode på 12 måneder, fra 10. januar 2011 til 12. januar 2012.  
Det ble utført målinger for hver måned. Målingene ble utført i samråd med eier av boligen. 

Støvnedfallsmålingene ble utført/analysert av NTNU Institutt for Geologi og bergteknikk i 
Trondheim.  Mengde mineralsk støv fremkommer ved at den totalt støvmengde for hver 
måned blir veid, deretter brent og man sitter igjen med mineralske støvmengde som veies. 
Målingene utføres i henhold til NS 4852. 

I henhold til Forurensningsforskriften kapittel 30 skal ikke minerals støvnedfall overstige 5 
gram/m2 over en periode på 30 døgn. 

Boligen ligger ca 100 meter fra nærmeste bruddkant og det var ca 150 meter avstand til 
knuseverk under måleperioden. I forhold til fremherskende vindretning i knuseperioden ble 
denne boligeiendommen vurdert som representativ for måling av nedfallsstøv. 

I måleperioden var knuseverket i drift fra juli til i desember. 
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Konklusjonen ovenfor er skrevet av NTNU Institutt for Geologi og bergteknikk. Det kan 
legges til at målingene viser at støvproduksjonen fra pukkverksdriften (det mineralske støvet) 
ikke blir vesentlig høyere av at det foregår knusing. Det er svært lave verdier.  Høyeste verdi 
i knuseperioden er 0,52 g/m2 over en periode på 26 dager (omgjort til en 30 dagers periode 
tilsvarer det 0,62 g/m2). 

En annen vanlig kilde til støvproduksjonen i pukkverk er kjøreflatene (for eksempel driftsveg, 
lasteområde ol, der tunge maskiner og biler kjører og lager finkornet støv). Det er et godt 
tiltak å vanne kjørearealer i tørre perioder, noe som også blir gjort. 
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Måleprogram for støvflukt og støvnedfall 

I juni 2015 startet Lunner Pukkverk opp et måleprogram på støvflukt og støvnedfall i 
nærområdet til verket. Hensikten med undersøkelsene er en kartlegging av nivået for 
støvnedfall naboer og nærområdet kan eksponeres for. Undersøkelsene skjer i samarbeid 
med NTNU, Institutt for Geologi og Bergteknikk i Trondheim. 

Prøvetaking og analyse utføres etter Norsk Standard NS 4852:2010, og skal normalt foregå 
sammenhengende over 12 måneder. Dette for å ta høyde for årstidsvariasjoner. Hver 
prøvetakingsperiode skal vare i 30 + / - 2 døgn. Ved analysen beregnes støvmengden, der 
det ved analyse skilles mellom mineralsk fraksjon og organisk fraksjon (partikkelrester fra 
trær, blomster, etc. insektfragmenter, forbrenningsprodukter etc.). 

Det ble valgt å måle støvnedfallet i 1 stasjonært målepunkt: Ved Oppenvegen ca. 110 meter 
fra utkjøringen Lunner pukkverk. Målepunktet er plassert jfr. NS 4852:2010, og med 
godkjenning av naboer. 

 
Kartet viser plasseringen av støvmåleren. 

 

  



Planbeskrivelse og konsekvensutredning -HØRINGSUTKAST 14 
 
 

529643 Lunner Pukkverk AS Asplan Viak AS 
 

Målingene utført sommeren 2015 og frem til dags dato har gitt følgende resultater: 

Målepunkt / Periode Støvnedfall, gram/m2 · 30 døgn 

Totalt Mineralsk Organisk 

1. Perioden 02.08. – 06.08.2015 

    Pkt 1. Nabo Oppenvegen    

 

          1,35          

 

0,75 (56 %) 

 

0,60 (44 %) 

2. Perioden 06.08. – 04.09.2015 

    Pkt 1. Nabo Oppenvegen 

   

          2,95        

 

     1,30 (44 %)     

 

     1,65 (56 %) 

3. Perioden 04.09 – 05.10.2015 

    Pkt 1. Nabo Oppenvegen 

4. Perioden 05.10. – 05.11.2015 

    Pkt 1. Nabo Oppenvegen                 

5. Perioden 05.11. – 04.12.2015 

    Pkt 1. Nabo Oppenvegen 

                  

          0,96 

 

          1,68 

 

          1,51 

 

      0,70 (73 %)    

 

      1,21 (72 %)  

 

      0,21 (14 %) 

 

      0,26 (27 %) 

 

      0,47 (28 %) 

 

      1,31 (86 %) 

6. Perioden 04.12. – 04.01.2016 

    Pkt 1. Nabo Oppenvegen 

7. Perioden 04.01 – 05.02.2016 

    Pkt 1. Nabo Oppenvegen 

8. Perioden 05.02 – 07.03.2016 

    Pkt 1. Nabo Oppenvegen 

9. Perioden 07.03 – 03.04.2016 

    Pkt 1. Nabo Oppenvegen 

10. Perioden 03.04 – 02.05.2016 

    Pkt 1. Nabo Oppenvegen 

11. Perioden 02.05 – 03.06.2016 

    Pkt 1. Nabo Oppenvegen 

12. Perioden 03.06 – 04.07.2016 

    Pkt 1. Nabo Oppenvegen 

13. Perioden 04.07 – 03.08.2016 

    Pkt 1. Nabo Oppenvegen 

14. Perioden 03.08 – 05.09.2016 

   Pkt 1. Nabo Oppenvegen 

 

          0,84 

 

          0,43 

 

          0,28 

 

          0,40 

 

          0,93 

 

          0,45 

 

          0,95 

 

          2,15 

 

          2,33 

 

      0,51 (61 %) 

 

      0,28 (65 %) 

 

      0,18 (64 %) 

 

      0,22 (55 %) 

 

      0,64 (69 %) 

 

      0,14 (31 %) 

 

      0,37 (39 %) 

 

      0,50 (23 %) 

 

      0,87 (37 %) 

 

      0,33 (39 %) 

 

      0,15 (35 %) 

 

      0,10 (36 %) 

 

      0,18 (45 %) 

 

      0,29 (45 %) 

 

      0,31 (69 %) 

 

      0,58 (61 %) 

 

      1,65 (76 %) 

 

      1,46 (63 %) 
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Målepunkt / Periode Støvnedfall, gram/m2 · 30 døgn 

Totalt Mineralsk Organisk 

15. Perioden 05.09 – 03.10.2016 

   Pkt 1. Nabo Oppenvegen 

 

 

          1,49 

 

 

      1,15 (77 %) 

 

 

      0,34 (23 %) 

 

 

Institutt for Geologi og bergteknikk konkluderer på denne bakgrunnen i rapporten av 21. 
oktober 2016 med at det er lave mineralske støvnedfall i alle de 15 måleperiodene. 
Maksimalt målt støvnedfall lå under ca. 1/3 av utslippskravet. Målepunktet, som vurderes 
som representativt, karakteriseres derfor som lite forurenset både når det gjelder mineralsk 
støvnedfall og svevestøv PM10. 

Det er i nyere tid gjennomført tiltak mot støvspredning fra pukkverket. Et større areal i 
driftsområdet er asfaltert, rundt vekta og ut mot Oppenvegen. På denne måten blir mer 
gjørme og støv liggende igjen innenfor planområdet. 

 
Nylig asfaltert areal ved vekta, bildet er tatt fra utkjørselen til Oppenvegen 

I et brev fra naboer til pukkverket datert 8.4.2015 klages det på støv fra pukkverket. 
Støvproblematikken er ikke ny, og i 1988 ble det avsagt en dom som ga flere (8) naboer 
økonomisk kompensasjon fra Lunner pukkverk og Hønefoss ferdigbetong AS som følge av 
ulempene pukkverket medførte. Denne kompensasjonen var også gjeldende for fremtidig 
drift, det vil si at kompensasjonen også dekker ethvert krav som måtte komme som følge av 
fremtidig drift, og dommen er tinglyst som en heftelse ved flere eiendommer. Dette gjelder 
flere av eiendommene som det klages fra i brev fra naboer datert 8.4.2015 
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2 PLANPROSESSEN 

2.1 Kunngjøring om planoppstart og planprogram 
Det ble gjennomført formelt oppstartsmøte med Lunner kommune 28. august 2012. 

Planoppstart og høring av planprogram ble annonsert i Hadelands avis 20. februar 2013. 
Høringsperioden ble satt fra 20. februar frem til 12. april. 2013. Berørte rettighetshavere, 
naboer og myndigheter ble varslet med brev. I tillegg var planprogrammet lagt ut på Lunner 
kommune og Asplan Viak AS sine hjemmesider.  Berørte rettighetshavere, naboer, 
interesseorganisasjoner og myndigheter ble varslet med brev. 

I høringsperioden kom det inn 16 uttalelser, 5 fra offentlige myndigheter, 2 fra 
interesseorganisasjoner og 9 fra naboer. Høringsuttalelsene ble innarbeidet i 
planprogrammet, som ble behandlet av Lunner kommune v/formannskapet 12. september 
2013 og i kommunestyret 26. september 2013. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

 

 

2.2 Medvirkning og offentlighet 
Det fastsatte planprogrammet er sendt ut til alle som sendte inn merknader i 
høringsperioden. 



Planbeskrivelse og konsekvensutredning -HØRINGSUTKAST 17 
 
 

529643 Lunner Pukkverk AS Asplan Viak AS 
 

2.2.1 Informasjonsmøte og befaring 
 

 

 

I henhold til planprogrammet ble det avholdt orienteringsmøte/befaring i pukkverket 20. juni 
2013.  Invitasjon ble sendt ut til naboer og offentlige myndigheter.  Det møtte frem 7 personer 
som representerte 6 eiendommer i naboskapet. I tillegg møtte Lunner kommune 
v/saksbehandler, Lunner pukkverk AS, én grunneier (gnr 94, bnr 1) for en del av 
uttaksområdet og plankonsulent. 

Tiltakshaver orienterte litt om pukkverkets historie og om dagens drift. De fremmøtte 
naboene uttrykte sin bekymring for pukkverkets planlagte levetid og miljøulemper.  
Saksbehandler i Lunner kommune orienterte om kommuneplanarbeidet og forholdet til det 
pågående reguleringsplanarbeidet for pukkverket. Saksbehandler informerte om at dersom 
naboer eller berørte har spørsmål/kommentarer underveis i planprosessen vil det bli 
registrert og følge plansaken. I etterkant av orienteringen kom det inn én merknad til 
kommunen. 
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3 PLANFORUTSETNINGER 

3.1 Planstatus 

3.1.1 Kommuneplanen 2013 - 2024 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan, vedtatt 24. oktober 2013, avsatt til område for 
råstoffutvinning, LNF-område og byggeområde –erverv (industri, forretning, lager og kontor). 

 
Kartutsnitt fra kommuneplanens arealdel (2013-2024) 

3.1.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet er uregulert. Kommuneplanens bestemmelser § 2.1 hjemler krav om 
reguleringsplan for tiltaket. 

3.1.3 Mineralloven og driftskonsesjon  
Lunner pukkverk AS ble startet som kalksteinsbrudd og tillatelse til drift er gitt i konsesjon 
med hjemmel i kalksteinsloven (lov av 3. juli 1914). Mineralloven erstatter kalksteinsloven 
(også andre lover erstattes av mineralloven.) Lunner pukkverk AS har søkt Direktoratet for 
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mineralforvaltning om driftskonsesjon i henhold til mineralloven. Direktoratet ønsker å 
vurdere søknaden i sammenheng med vedtak av ny reguleringsplan før. 

3.2 Forholdet til andre lover og forskrifter 

3.2.1 Lover 
Plan- og bygningsloven skal bestemme uttaksvolum og ivareta hensynet til miljø og samfunn. 

Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) sikrer krav om driftskonsesjon 
(§ 43) og tilsyn med driften fra Direktoratet for mineralforvaltning. For øvrig sikrer 
driftskonsesjonen økonomisk sikkerhet for opprydning og istandsetting samt bergteknisk 
kompetanse for driften. 

Forurensningsloven ivaretar utslipp til luft, jord og vann. 

Lov om kulturminner (kulturminneloven) skal ivareta hensynet til kulturminner jf. 
undersøkelsesplikten § 9. 

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) skal sikre en helhetlig og 
samlet vurdering av tiltakets påvirkning på omgivelsene (§ 8-12). 

3.2.2 Forskrifter 
• Forskrift om konsekvensutredninger 
• Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) 
• Forskrift til mineralloven omhandler driftskonsesjonen 
• Forurensningsforskriften, kapittel 30, sikrer miljøoppfølging i driften. 

3.3 Krav om konsekvensutredning 
For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det 
utarbeides planprogram som grunnlag for planarbeidet. Reguleringsplanen skal inneholde en 
planbeskrivelse med konsekvensutredning av planens virkninger for miljø og samfunn. 

I forskrift om konsekvensutredninger (§2 bokstav f og vedlegg 1) beskrives tiltak som alltid 
skal konsekvensene utredes etter forskriften: 

«Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200 
dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m3 masse. 

Planforslaget faller inn under det ovennevnte kriteriet ved at planforslaget er beregnet til å 
inneholde et uttaksvolum på 2,2 millioner faste m3.  Planprogram ble utarbeidet og fastsatt av 
kommunene, jf. kapittel 2. Planarbeidet følger opp utredningsprogrammet som ble fastsatt av 
kommunen. 
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

4.1 Beliggenhet 

 
Planområdets beliggenhet 

Planområdet ligger øst for Oppentjern langs Oppenvegen, ca 6. kilometer fra riksveg 4 ved 
avkjøringen mot Mylla ved Kalvsjø. Planområdet ligger i Lunner kommune, i et område med 
friluftsinteresser og en blanding av bolig og hyttebebyggelse. Nærmeste tettsteder er Grua 
og Roa. Pukkverkets beliggenhet gjør det mulig å betjene kunder i nord og sør via Rv. 4 og 
øst og vest via E16. 

4.2 Avgrensning og størrelse 
Planområdet avgrenses av skogsområder og bekkedrag i vest og øst, samt noe bebyggelse 
og dyrka mark. Planområdet inkluderer også atkomst til Oppenvegen. Delen av planområdet 
på vestsiden av Oppenvegen benyttes i dag til lager tilknyttet driften av pukkverket. 

Det er fire grunneiere innenfor planområdet: 

Tabell 1: Hjemmelshavere i planområdet 

Gnr/bnr Hjemmelshaver Del av planforslaget 
94/1 Gudbrand Bjøralt Uttaksområdet og industriområdet 

94/18 og 94/19 Hans-Jørgen K. Bjøralt Uttaksområdet, drifts- og lagerområde 
93/6 og 94/06 Lunner Pukkverk AS industriområdet 

93/2 Erling Oppen industriområdet 
 

Rv 35 

Roa 

LUNNER 
PUKKVERK 
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Ortofoto som viser dagens pukkverk (foto: mai 2013). 
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5 PLANFORSLAGET 

5.1 Utvidelse av uttaksområdet, ny intern veg 
 

 
Foto viser dagens pukkverk og planavgrensning.  Den hvite streken viser grense for fremtidig uttaksgrense for 
uttaksområdet. 
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Utvidelse av uttaksområdet 

Utvidelsen av uttaksområdet, som vist ovenfor, gir Lunner pukkverk AS en reserve på ca 2,2 
millioner kubikkmeter.  Det utgjør ca 6 millioner tonn og vil gi om lag 60 års drift basert på et 
årlig uttak på 100.000 tonn. 

Nedre nivå på uttaksområdet er satt til kote 405.  De endelige pallehyllene (bruddveggen) 
som blir stående igjen etter endt drift blir 15 meter høye og 8 meter brede (se snitt nedenfor). 

Den interne vegen i bruddet foreslås å få endret linjeføring som vist på kartet ovenfor. Fra 
Oppenvegen og ned til «u-svingen» blir vegen liggende godt skjermet bak en 3,5 meter høy 
og 150 meter  lang voll og langs de neste 100 meter blir vegen liggende i dyp skjæring. 
Vegen forlenges etter hvert som de to lavere driftsnivåene blir etablert (kote 420 og 405). 
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Snitt 3 (øverst), snitt 1 (i midten) og snitt 2 (nederst). Se snitthenvisninger på plan ovenfor. 

5.2 Planavgrensning og formål 
Planområdet er vist på plankartet.  

Planområdet reguleres til  

• Bebyggelse og anlegg – steinbrudd og masseuttak, 
• Bebyggelse og anlegg – næringsbebyggelse. 
• Grøntstruktur – Vegetasjonsskjerm 

I tillegg reguleres nødvendige buffersoner rundt uttaksområdet med formålet. Det er også 
vist to hensynssoner: Høyspent luftstrekk (H_370) og Frisikt (H_140). 

5.3 Forslag til plankart og reguleringsbestemmelser 
Plankartet viser at område for råstoffutvinning består av to deler, et uttaksområde på 95 daa 
og et på 19 daa stort område til drift slik som lagerhall, adkomst, vekt/kontrollstasjon og 
område for mellomlagring av avdekkingsmasser. 
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Forslaget til reguleringsbestemmelser er delt inn i fellesbestemmelser, bebyggelse og 
anlegg, grøntstruktur, hensynssoner og rekkefølgebestemmelser. 

Fellesbestemmelsene sikrer blant annet krav til varslings og undersøkelsesplikt i henhold til 
kulturminneloven, at gjeldende retningslinje for støy skal overholdes, tiltak mot støv, program 
for overvåkning av vannkvalitet, overvåkning av vannstand og at rystelser ved sprengning 
ikke er større enn gjeldende regelverk tillater. 

Bestemmelsene som gjelder pukkverket (bebyggelse og anlegg – råstoffutvinning og 
masseuttak) angir hvilke aktiviteter som tillates i henholdsvis uttaksområdet og driftsområdet. 
Samt at driften skal være i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 30. Sistnevnte stiller 
krav til forurensning fra pukkverk, herunder skjerming, støvdempende tiltak, utslipp av støv, 
utslipp til vann, støy og støy fra sprengninger. 

Videre er det fastlagt en tidsbegrensning for driften i steinbruddet: mandag – fredag kl 07.00 
– kl. 19.00, men at salg av pukk også kan foregå på lørdager i tidsrommet kl. 08.00 – kl. 
15.00. Sistnevnte er for å sikre at også privatmarkedet har tilgang til steinprodukter. Salg av 
ferdigvarer på lørdager vil kun medføre noe trafikk og opplastning, ikke ordinær 
pukkverksdrift, som for eksempel boring og knusing. Sprenging og pigging er begrenset til 
tidsrommet 07.00 til 16.00. 

Forslaget til bestemmelser åpner også for at driftstidene ikke gjelder ved ekstraordinære 
forhold hvor det er øyeblikkelig behov for tilgang til ressurser fra Lunner pukkverk, for 
eksempel strøsingel. 

Vegetasjonsskjermen som er vist i plankartet sikres ytterligere gjennom § 3 Grøntstruktur. 
Det tillates for eksempel ikke flatehogst eller oppføring av bygninger, samt fastlegges at 
eksisterende terreng i størst mulig grad skal bevares. 

Frisikt i avkjørselen og trasé for høyspentledningen er ivaretatt gjennom § 4 Hensynssoner. 

Det er rekkefølgebestemmelser i forslaget til reguleringsbestemmelser. Støyskjerm skal 
etableres som vist på plankartet innen ett år etter planvedtaket. Det skal vurderes lokale 
støytiltak for eiendommer nordvest for planområdet. Det skal dokumenteres tilfredsstillende 
siktforhold i avkjørselen innen ett år etter planvedtak, avsluttede paller skal tilføres 
avdekkingsmasser for revegetering ved naturlig innvandring innen to år etter at pallen er 
avsluttet. 

Forslaget til reguleringsbestemmelser følger på sidene etter plankartet og må leses sammen 
med forslaget til plankart. 

5.4 Industriområdet vest for Oppenvegen 
Arealet som foreslås regulert til industri/lager er det tidligere området som det ble tatt ut stein 
fra og som det ble brent kalk og som det ble drevet ferdigbetong-produksjon. Det er i dag 
ikke noen aktivitet i dette området og asfaltverket er demontert og flyttet til annet sted. 

På området foreslås det etablering av bygninger og installasjoner for virksomhet som knyttes 
til bearbeiding og videreforedling av ferdigvarer/stein og lager for steinprodukter, verksted, 
administrasjon. Reguleringsbestemmelser sikrer utnyttelse og byggehøyder av arealet. For 
tiltak på dette arealet skal det søkes om igangsettingstillatelse til Lunner kommune.  
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5.5 Arealoversikt 
Tabell 2: Oversikt over arealer 

 
Arealkategori 

Dagens drift 
daa 

Kommune- 
planen’s  
arealdel 

daa 
Planforslag 

daa 
Område for råstoffutvinning –dagens drift og i  
kommuneplanen’s arealdel Ca 80 80  
Uttaksområde (merket BSM1 på plankart)   95 
Område for drift, vegareal og mellomlagring 
av avdekkingsmasser (BSM2)   

 
19 

Vegetasjonsskjerm/buffersone   69 
Industriområdet (BN)   14 
SUM   197 
 

 
Foto fra terrengmodell som viser planforslagets uttaksområde, vekt og lagerhall ved innkjøringen, ny veg fra vekt 
og ned i steinbruddet og område i nord som viser mellomlagring av avdekkingsmasser. 
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Bilde fra terrengmodell som viser støyvoll (ca 3,5 meter høyde) langsetter vei til bruddområdet. 
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Forslag til reguleringsplan 
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REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN § 12-7) 

DETALJREGULERING FOR LUNNER PUKKVERK 

Dato  dd.mm.åååå   

Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. nn 

 

Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå 

 

 

AREALFORMÅL 

Området er regulert til følgende arealformål, jamfør plan- og bygningslovens 
§ 12-5:  

BEBYGGELSE OG ANLEGG  § 12-5, 1.ledd nr. 1 

- Råstoffutvinning 
- Næringsbebyggelse (industri/lager) 
 

 

GRØNNSTRUKTUR § 12-5, 1.ledd nr. 3 

- Vegetasjonsskjerm  

HENSYNSSONER 

Området er regulert for følgende hensynssoner, jf. Plan- og bygningslovens § 
12-6: 

SIKRINGSSONER § 11-8, 3.ledd, a 

- Høyspent luftstrekk (H_370) 
- Frisikt (H140) 
- Ras- og skredfare (H_310) 

 
SONE MED ANGITTE SÆRLIGE HENSYN 

- Bevaring naturmiljø (H560) 
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1 FELLESBESTEMMELSER 

  

1.1 VARSLING OG UNDERSØKELSESPLIKT ETTER LOV OM KULTURMINNER 

Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete 
kulturminner, skal arbeid straks stanses i den utstrekning det berører 
kulturminnene, eller deres sikringssone på fem meter, jf. Lov om 
kulturminner § 8. Varsel skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i 
Oppland fylkeskommune, slik at vernemyndighetene kan gjennomføre 
befaring og avklare om tiltakene kan gjennomføres, og eventuelle vilkår 
for dette. 

  

1.2 OVERVANNSHÅNDTERING/AVRENNING OG GRUNNVANN 

Overvann skal håndteres internt i planområdet ved infiltrasjon og 
sedimentering. 

Ved neste driftsnivå (kote +420) skal det etableres sedimenteringsdam. 
Sedimenteringsdammen skal prosjekteres av fagkyndig og plan for tiltaket 
skal forelegges Lunner kommune. 

Det skal utarbeides et program for overvåkning av vannkvaliteten i vann 
som slippes til vassdrag, kopi skal sendes til Lunner kommune. Dette 
inkluderer prøvetaking 2 ganger i året. Prøvene skal måle suspendert 
stoff, turbiditet, nitrogen, arsen, bly, kadmium, kobber, krom, nikkel, 
sink, fosfor og kvikksølv. Dersom analyser av prøvene viser at 
vannkvaliteten over tid blir forverret, skal det iverksettes tiltak. 
Analysene av prøvene skal utføres av uavhengig konsulent. Kopi av 
analysene skal oversendes Lunner kommune fortløpende. 

Brønner på gbnr. 94/57 og 93/6 skal overvåkes ved årlige målinger av 
vannkvalitet og vannstand. Det skal måles turbiditet, farge, nitrogen og 
organisk innhold. 

  

1.3 VANN- OG AVLØPSNETT 

 Ny bebyggelse skal tilknyttes offentlig godkjent vann- og avløpsledning. 

  

1.4 ENERGINETT 

Fordeling av strøm innen reguleringsplanens næringsområde skal skje via 
jordkabel/luftstrekk, og i henhold til teknisk plan som skal godkjennes av 
nettleverandør. (Hadeland Energi AS). 
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1.5 STØY 

Støy fra virksomheten skal ligge innenfor rammene i T-1442, eller de til 
enhver tid gjeldende retningslinjene for støy i arealplanlegging. 

  

1.6 STØV 

 Det skal settes opp støvmåler nordvest for planområdet i tilknytning til 
boliger/fritidsboliger, men nært avkjørselen til pukkverket umiddelbart 
etter planvedtak. 

I tørre perioder og når støvmålinger tilsier det, skal kjørearealer, 
inkludert atkomsten fra Oppenvegen, feies/vannes for å redusere 
støvspredning. 

  

1.6 RYSTELSER 

Tilliggende bebyggelse må ikke påføres større rystelser enn gjeldende 
regelverk tillater. Det vises til krav i NS8176 for maksimalverdier for 
rystelser. Det skal foretas rystelsesmålinger for sprengninger. 

Det skal foretas rystelsesmålinger for bygning på eiendom gbnr. 94/46 ved 
sprengninger. Det forutsettes at grunneieren samtykker. Hvis ikke, må det 
gjøres rystelsesmålinger på annen relevant bygning. 

  

2 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, 1. LEDD NR.1) 

 

2.1 Bebyggelse og anlegg – råstoffutvinning og masseuttak (pbl § 12-5 nr 1) 

  

2.1.1 BSM1 - UTTAKSOMRÅDE 

Området for steinbrudd/masseuttak skal opparbeides som vist på 
plankartet og nyttes til pukkverksdrift med uttak av stein for knusing, 
sikting, sortering og lagring av ferdige produkter. Det tillates uttak ned til 
kote +405, forutsatt at denne kotehøyden ikke er lavere enn 1m over 
grunnvannstand. 

Uttaksområdet skal sikres med permanent gjerde etter hvert som høye 
skrenter oppstår, i takt med uttaket. Sikringsgjerdet skal minimum være et 
to meter høyt flettverkgjerde. 

2.1.2 Det tillates mottak av rene masser i driftsperioden. Mottak/oppfylling 
benyttes til arrondering av brudd og paller. Før mottak av gravemasser 
kan ta til skal det søkes Lunner kommune om igangsettingstillatelse i 
henhold til plan- og bygningsloven. Tiltakshaver skal ha ansvar for kontroll 
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og drift av mottaket.  

  

2.1.3 BSM2 - DRIFTSOMRÅDE 

Innenfor driftsområdet etableres intern adkomstveg til uttaksområdet, 
vekt/kontor, lagring og lasting av ferdigvarer, parkering av maskiner og 
utstyr, mellomlagring av avdekkingsmasser. 

  

2.1.4 DRIFT 

Driften av steinbruddet skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende 
lover og forskrifter. 

Følgende maksimale tidsbegrensninger for driften skal være:  

mandag - fredag kl. 07.00 - kl.19.00 (drift i brudd og knuseverk) 
mandag – fredag kl.07.00 – kl. 16.00 (sprengning/pigging) 
 
Salg av pukk kan foregå på lørdag innenfor tidsrommet 08.00-15.00 
 
Det skal ikke være drift i uttaket søndager og helligdager. 
 
Naboer innenfor 500 meter skal varsles minst 2 døgn i forkant av 
sprengning. 
 
Følgende avvik tillates utenom normal driftstid: 

 
Ekstraordinære forhold som gjør det nødvendig å sprenge og produsere 
akutt (vegbrudd, ras, flom etc.). Journal skal føres. 
 
Strøsand til strøing av offentlig vegnett kan hentes 7 dager i uka døgnet 
rundt. 

  

2.2 Bebyggelse og anlegg – næringsbebyggelse (industri/lager) (pbl  § 12-5 nr 
1) 

  

2.2.1 Innenfor området tillates oppført nødvendige bygninger for virksomheten 
knyttet til bearbeiding og videreforedling av ferdigvarer/stein og lager for 
steinprodukter, verksted, administrasjon.  

• Maksimalt tillatt bebygd areal er BYA = 4000 m2. 

• Maksimalt tillatt gesims- og mønehøyde er henholdsvis 10 og 
14 meter, regnet ut fra gjennomsnittlig planert terreng. 

• For industrianlegg (betongstasjon) er max byggehøyde 25 
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meter  

  

3 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, 1. LEDD NR. 3) 

 

3.1 VEGETASJONSSKJERM 

  

3.1.1 Det avsettes en buffersone mot pukkverket, som vist i plankartet. 

  

3.1.2 Eksisterende vegetasjon og terreng skal i størst mulig grad bevares. 

Tynning og nødvendig skjøtsel er tillatt. Flatehogst er ikke tillatt 

 

3.1.3 Buffersonen skal ikke benyttes i forbindelse med drift av 
steinbruddet/pukkverket. Det tillates ikke oppført bygninger i 
buffersonen. 

  

7 HENSYNSSONER (PBL §§ 12-6, 11-8) 

 

7.1 SIKRINGSSONER 

  

7.1.1 Frisiktssone 

I frisiktssoner som er vist på plankartet skal det være frisikt 0,5m over 
nivå på tilstøtende vegbaner. Bygg, anlegg eller vegetasjon som kan 
hindre sikten er ikke tillatt. Terreng skal ikke planeres høyere enn nivå på 
tilstøtende vegbaner. 

  

7.1.2 Høyspenningsanlegg 

Omfatter område for høyspentluftstrekk, med sikringssone på 15m fra 
midtre fase. 

Tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 er ikke tillatt. 

 

7.2 HESYNSSONER 
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7.2.1 Bevaring naturmiljø 

Terrenginngrep, med unntak av mindre tiltak for å forebygge eller 
redusere forurensning, flomskade eller erosjonsfare, er ikke tillatt. 

Skogskjøtsel skal foregå etter samråd med miljøfaglige ressurspersoner og 
slik at hensynssonenes formål ikke forringes.  

Merking/skilting for å sikre formålet med hensynssonen tillates. 
 

8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL § 12-7, LEDD NR. 10) 

Uttaket av masser i BSM1 (uttaksområdet) skal skje på en slik måte at 
bruddveggen i nordøst tas ned sist. 

Det skal etableres støyskjerming mot bebyggelse i nordvest, som vist i 
plankart, innen ett år etter planvedtak. Støyvollen er ca. 151m lang og 
3,5m høy (største høyde i terreng kote +471,6). Støyvollens bredde 
varierer fra 2-18m pga. naturlig terreng. 

Før uttak i tråd med reguleringsplanen starter skal det gjennomføres 
støyfaglig kontroll av uteplasser for eiendommene nærmest planområdet. 
Hvis det viser seg at uteplassene ikke tilfredsstiller gjeldende 
grenseverdier for støy i henhold til gjeldende støyretningslinje T-1442, 
skal det tilbys lokal skjerming av eksisterende, opparbeidet hoveduteplass 
(lokal støyskjerm). 

 Det må dokumenteres tilfredsstillende siktforhold i atkomsten fra 
Oppenvegen innen ett år etter planvedtak. 

Avsluttede paller skal innen to år tilføres avdekkingsmasser for 
revegetering ved naturlig innvandring. 
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6 KONSEKVENSUTREDNING 

6.1 Metode 
Formålet med en konsekvensutredning er å klargjøre vesentlige konsekvenser av tiltaket for 
miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene 
blir tatt i betraktning under planlegging av tiltaket og når det tas stilling til om, og eventuelt på 
hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres. I det følgende foreligger konsekvensutredning av de 
enkelte tema i henhold til det fastsatte planprogrammet. Aktuelle problemstillinger og 
utredningsbehov fra planprogrammet står beskrevet innledningsvis i en blå tekstboks i hvert 
kapittel.  

Utredningene er gjort som egne temarapporter. Det vil si at det følger 7 rapporter som 
vedlegg til denne planbeskrivelsen. Dette gjelder temarapporter for naturmiljø, landskap, 
nærmiljø og friluftsliv, grunnvannsforhold, trafikk, støy og en risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Det er redegjort for metoden som benyttes for konsekvensutredning i temarapportene. 
Viktige momenter fra rapportene er imidlertid gjengitt som sammendrag under sine 
respektive kapitler nedenfor. 

Temarapporter: 

1 Naturmiljø 
3 Landskapsbilde 
4 Friluftsliv, nærmiljø 
5  Støy 
6 Grunnvann 
7 Trafikk 
8 Sikkerhet-Risiko og sårbarhetsanalyse 

6.2 Utrednings-temaene 

6.2.1 Naturmiljø 
 
Utredningsbehov ihht. planprogram: 
 
Det gjennomføres en naturmangfoldkartlegging av de deler av planområdet som fortsatt kan 
ha potensiale for funn av naturmangfold samt en sone på 500 meter utenfor plangrensen. 
Kartleggingen inkluderer elg (vinterbeite- og trekkvurdering) og annet vilt. Konsekvenser for 
naturmiljøet av dagens virksomhet og planforslaget utredes. 
 
 
Innenfor influensområdet for tiltaket, er det på naturbase (naturbase.no) vist tre 
naturtypelokaliteter. Disse er: 

• Oppentjernet, en kalksjø med verdi B-viktig 
• Oppen kalkverk, type «skrotemark» med verdi B-viktig 
• Bjønnbekken, ei bekkekløft, også verdisatt som B-viktig. 

 

http://www.naturbase.no/
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Innenfor «Oppen kalkverk» er det gjort funn av flere rødlistearter. I tillegg er det tidligere gjort 
funn av sopparten svartspettet musserong, som står som nær truet (NT) på den nasjonale 
rødlisten over trua og nær trua arter (artsdatabanken.no). Dette funnet lå utenfor 
naturtypelokalitetene. Kalksjøer er for øvrig en utvalgt naturtype i henholdt til 
naturmangfoldlovens § 52, og forvaltning av disse er underlagt den sentrale forskriften «om 
utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven» i fra 2011. Men i motsetning til de fleste andre 
kalksjøer i kommunen, er ikke Oppentjernet utvalgt. Dette pga. lavt kalkinnhold og at kravet 
til artsforekomster ikke er oppfylt, men tjernet er mangelfullt undersøkt 

Det er på naturbase ikke vist andre forvaltningsmessig relevante data som viltområder, 
vilttrekk eller MiS-områder (Miljøregistrering i Skog). Slik informasjon finnes heller ikke på 
kommunens egen kartside (http://kart2.nois.no/hadeland). 

Planområdet og influensområdet består i tillegg til dagens bruddområder, av veier og 
bygninger, i stor grad av granskog i forskjellige aldre. Flere mindre bekker drenerer nordover, 
mens myr og våtmark finnes utenfor selve planområdet representert med Oppentjernet og ett 
myrdrag vest for fylkesveien. Berggrunnen består ifølge NGU (www.ngu.no) av kalkstein, 
knollet og kalkholdig skifer, noe som gir grunnlag for et rikt planteliv og en rik soppfunga. 
Morenemassene er tynne eller dannet på stedet, noe som medfører at planter og sopp får 
god tilgang til den kalkholdige berggrunnen. Skogen i området består i hovedsak av yngre 
skog. I følge nettstedet «Kilden» (http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden), består hele 
området av skog yngre enn 80 år. Denne er i all hovedsak kommet opp etter flatehogst og 
med påfølgende planting. Unntaket er deler av skogen i bekkekløften og i et felt nord for 
selve planområdet hvor skogen trolig er noe eldre enn 80 år, og trolig har den heller aldri 
vært flatehogd. 
 
Det meste av plan- og influensområdet har lave naturverdier. Dette skyldes lang negativ 
menneskelig påvirkning i form av skogbruk med flatehogst og planting av monokulturer av 
gran. Samtidig finnes det også viktige naturkvaliteter i form av avgrensede 
naturtypelokaliteter. Ut over disse har ikke plan- og influensområde andre kjente spesielle 
naturverdier som viltområder eller vilttrekk.  Innenfor plan- og influensområdet er det 
avgrenset fem naturtypelokaliteter (se tabell og kart i den vedlagte naturmiljørapporten), 
hvorav to er nye lokaliteter som har tilkommet som følge av feltarbeidet utført i forbindelser 
med konsekvensutredningen. 
 
Omfang og konsekvensutredning 
Dagens virksomhet 
Dagens drift har liten negativ påvirkning på naturverdiene i området, verken gjennom 
arealbeslag, forurensning eller støv. Spredning av kalkstøv vil på den annen side kunne ha 
positive effekter. Ingen naturtypelokaliteter blir berørt. Ett funn i fra 2004 av svartspettet 
musserong har gått tapt som følge av utfyllinger. På den annen side er det stor sannsynlighet 
for at den vokste i bruddkanten, da kanten bidrar til kalkrikt overflatevann som medfører 
høyere pH, noe som begunstiger kalksopp som svartspettet musserong. Samme forhold 
gjelder funnet av vrangstorpigg som også vokste nær en utfylling fra bruddet. Disse 
soppartene lever i samspill med trær (sopprot), slik at de forsvinner om trærne fjernes. 
 
Omfanget av dagens virksomhet vurderes å være intet, og konsekvens liten negativ.  

Utvidet drift 
Omfanget av inngrep på naturverdiene i området er lite da de nye inngrepene vil skje utenfor 
naturtypelokalitetene. De negative effektene er begrenset til den generelle effekten 
arealbeslag har på naturverdier. Naturen utenfor naturtypelokalitetene har imidlertid liten 
verdi. Det vises for øvrig til den vedlagte naturmiljørapporten. 
 

http://www.artsdatabanken.no/
http://kart2.nois.no/hadeland
http://www.ngu.no/
http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden
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Samlet sett vurderes det at omfanget av tiltaket på natur i området er lite negativt og 
konsekvensen er liten negativ. 

Avbøtende tiltak 
Hindre unødvendig inngrep på naturtypelokaliteter: Det er svært viktig at grensene til 
naturtypelokaliteter merkes opp i terrenget med sperrebånd slik at man unngår unødvendige 
inngrep på lokaliteter særlig i anleggs-, men også i driftsperioden.  

Sikring av naturtypelokaliteter gjennom plan – og bygningsloven: Det vil være en positiv 
konsekvens dersom naturtypelokaliteter reguleres til formål naturbevaring i det kommende 
reguleringsplanarbeidet. Dette gjelder spesielt skoglokaliteter som er mest utsatt for inngrep. 
Det bør da utarbeides bestemmelser som forbyr tekniske inngrep og hogst i disse 
lokalitetene.  

Mellomlagring av masser: Det er viktig at mellomlagring av masser skjer utenom 
naturtypelokaliteter.  

Unngå forurensning: Det er viktig å unngå spredning av finstoff/steinpartikler til bekkene i 
nord.  Dette kan skade ferskvannsorganismer. 

6.2.2 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Utredningsbehov ihht. planprogram: 
 
Kulturminnemyndighetene besørger kartlegging i henhold til kulturminneloven og evt. 
funn/hensyn ivaretas i detaljreguleringen. 
 
 
Kulturminnemyndigheten har ikke stilt krav om arkeologisk registrering. Det vises til Oppland 
fylkeskommunes uttalelse til planprogrammet, datert 15.4.2013. Det er avklart med 
kulturminnemyndigheten at kravet om kartlegging er frafalt og Lunner kommune har 
samtykket. 

Det er tatt med i reguleringsbestemmelsene at dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir 
funnet automatisk fredete kulturminner, skal arbeid straks stanses i den utstrekning det 
berører kulturminnene, eller deres sikringssone på fem meter, jf. Lov om kulturminner § 8. 
Varsel skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune, slik at 
vernemyndighetene kan gjennomføre befaring og avklare om tiltakene kan gjennomføres, og 
eventuelle vilkår for dette. 

Som det fremgår av figuren under er det en SEFRAK-registrert ruin innenfor plan-
/uttaksområdet. Det dreier seg om en tuft etter husmannsstue. Bygningen er revet/brent, og 
man antar at den sto der mellom 1825 – 1849. Det at et hus, eller som i dette tilfellet spor av 
et hus, er registrert i SEFRAK gir det ikke automatisk vernestatus, og legger ikke spesifikke 
restriksjoner på hva som kan gjøre med det. SEFRRAK-registeret sier ikke noe om 
objektenes verneverdi. Kulturminnemyndighetene har ikke kommentert det SEFRAK-
registrerte objektet innenfor gbnr 94/1 og det har etter vår forståelse ingen verneverdi. 
Objektet er derfor ikke spesielt ivaretatt gjennom planen. 
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SEFRAK-registrerte ruiner 

6.2.3 Landskapsbilde 
 
Utredningsbehov ihht. planprogram: 
 
En landskapsanalyse inkludert 3D-modell skal vise nær- og fjernvirkning av dagens 
situasjon og planforslaget. Analysen skal også vise nær- og fjernvirkning av forslag til 
løpende og avsluttende igangsetting/revegetering samt vurdere hvordan slik 
istandsetting/revegetering skal sikres at vil bli gjennomført. Konsekvenser for 
landskapsbildet i nær- og fjernvirkning av dagens drift og planforslaget utredes. 
 
 

Verdivurdering 

Influensområdet karakteriseres som et område med ulike dalformer, jordbrukslandskap og 
barblandingsskog som er fremtredende og vanlig i regionen.  

Planområdet er berørt av inngrep med masseuttak, bebyggelse og veger. Dette gir redusert 
landskapsverdi og bryter opp helheten i landskapet.  

Influensområdet:  
Landskapet vurderes til å ha middels verdi.  
 
Planområdet/uttaksområdet:  
Landskapet vurderes å ha liten verdi. 
 

 

SEFRAK 
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Omfangsvurdering 

Landskapsbildet vil i hovedsak endres lite med en utvidelse og senking av det eksisterende 
masseuttaket. Det ulendte terrenget sammen med tett vegetasjon rundt pukkverket skjermer 
for innsyn. Så lenge vegetasjonen rundt masseuttaket bevares, vil eksponeringen være 
tilnærmet eksisterende situasjon. Uttaket vil fremstå som et krater fra bruddkanten, men 
dette er et sted der folk ikke skal ferdes. 

Omfangsvurdering sammenlignet med 0 - alternativet 

Sett fra influensområdet vil tiltaket i liten grad endre landskapsbildet. Tiltaket vurderes å gi 
intet til litt negativt omfang (0/-). 

 

 

For de områdene som blir direkte berørt (planområdet/tiltaksområdet) vil endringene i liten 
grad endre landskapsbildet. Tiltaket vurderes å gi litt negativt til intet omfang (-/0). 

 

 

 

Konsekvensvurdering 

Uttaket er lokalisert i samme område som det alt er et steinbrudd. Tiltaket omfatter uttak i 
dybden samt en utvidelse på 15 dekar.  

Eksponeringen mot omkringliggende omgivelser vil i liten grad endre landskapet. Tett, 
vintergrønn vegetasjon rundt pukkverket bidrar til å skjerme tiltaket, og fra de fleste 
ståstedene endres ikke landskapsbildet sammenlignet med dagens situasjon. Fra Koperud 
kan man kanskje se utvidelsen av pukkverket, men graden av eksponering avhenger av 
årstid og lysforhold. På Nordli vil man se toppen av pukkverket slik som i dag. Ved Granum 
kan man muligens se utvidelsen mot sør. Senkningen av bruddkanten vil kun være synlig 
dersom eksisterende vegetasjon fjernes. Sett fra bruddkanten vil bruddet bli et dypere krater 
enn 0 - alternativet. Tiltaket innebærer etablering av paller, nedtrapping av terrenget i 
bruddveggene og revegetering mot bruddvegger samt etablering av voll ved innkjøringen til 
pukkverket.  

Influensområdet: 
Middels verdi og intet til litt negativt omfang gir ubetydelig til liten negativ konsekvens  
(0/-). 
 
Planområdet:  
Liten verdi og litt negativt til intet omfang gir liten negativ konsekvens til ubetydelig (-/0) 
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Forslag til avbøtende tiltak/istandsetting 

Det er foreslått regulert inn en bred skjermsone rundt uttaksområdet som skal ivareta 
opprettholdelse av eksisterende vegetasjon rundt uttaksområdet. Denne bidrar til å skjerme 
uttaket fra omgivelsene. 

Pallehyllene revegeteres ved at det tilføres toppjord fra lagrede avdekkingsmasser fra 
området. Vegetasjonen på pallen vil, etter hvert som den vokser til, skjerme bruddveggen og 
dempe den visuelle virkningen av det bare fjellet. Toppen av bruddkanten avrundes slik at 
den danner en naturlig og sammenhengende terrenglinje til skogsområdet. 

 
Prinsippsnitt fra framtidig bruddvegg i sør viser utformingen. Minst 1 meter tykke lag med lagrede 
avdekkingsmasser tilføres pallehyllene for naturlig revegetering. Toppen av bruddkanten avrundes. 
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Illustrasjonen viser de to øverste pallene revegetert. Revegeteringen istandsettes fortløpende.  

Illustrasjonen viser istandsetting/revegetering av de to øverste pallene i bruddet fra et 
fugleperspektiv.  

Pukkverkets bruddvegger vil være lite synlig for omgivelsene jf. synlighetsanalysen. Likevel 
ønsker tiltakshaver å revegetere de to øverste pallene så snart driften tillater det. 
Istandsettingen/revegeteringen vil forbedre situasjonen i selve pukkverket og langs 
bruddkanten, og kan ha noe positiv effekt for Granum og Nordli. 

 

 
I øvre deler av brudd er pallehyllene har vegetasjonen begynt å vokse. 
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6.2.4 Friluftsliv, nærmiljø, barn og unge, folkehelse 
 
Utredningsbehov ihht. planprogram: 
 
Dagens bruk av nærmiljøet beskrives. Konsekvenser for nærmiljøet, dvs for beboere, 
hytteeiere og fritidsbrukere, av dagens drift og planforslaget utredes. 
 

Aspekter ved driften og en eventuell utvidelse av pukkerket som anses å kunne påvirke 
folkehelsen i området er støvforurensning, støyforurensning, rystelser ved sprengning og 
trafikk inkludert trafikksikkerhet. 

Oppsummert vil ikke planforslaget, med de avbøtende tiltakene som foreslås i 
reguleringsbestemmelsene, ha vesentlige konsekvenser for folkehelse i området. 

Terrenget i planområdet er stedvis lettgått, men består også av krattvegetasjon og ulendt 
terreng. Det er ikke tilrettelagt turparkering eller merkede stier innenfor planområdet. 
Adkomstvegen til pukkverket er stengt med bom som gjør det umulig for privatpersoner og ta 
seg inn i området med bil. Det er imidlertid mulig å parkere ved Svea Sportshytte, langs 
veien og ved større arrangementer har skilaget fått tillatelse til å benytte seg av pukkverket 
ved å kunne parkere både inne i pukkverket, ved plasthallen og ved brakkene. 

Åstroll Familebarnehage (privat) ligger ca 450 meter i luftlinje øst for steinbruddet og har 
øvre grense på 8 heldagsplasser. Familiebarnehagens ligger på eiendom med gnr 92 bnr 34 
og har adresse Åsvegen 121, 2740 Roa. Det er ellers ingen skole eller kommunale 
barnehager i umiddelbar nærhet til pukkverket. Det ligger en barneskole ved Lunner 
sentrum, barnehage ved Kalvsjø, på Roa og flere på Grua. 

Området er mye brukt til rekreasjon og friluftsliv og er en del av Nordmarka (nord). 
Friluftsaktiviteter som foregår i området er: langrenn, orientering, løping, turgåing, bær- og 
sopplukking, sykling, jakt og fiske. 

Det er ikke registrert hvor mange som benytter seg av turområdene, men det antas at det er 
mange forskjellige grupper: lokal bosetning/fritidsbebyggelse, barnehager, skoler, Hadeland 
O-lag og Svea Skilag. Det arrangeres årlig flere større skirenn i området (Svearennet, 
turrennet, Mylla Rundt, flere klubbrenn og O-løp). 

Bruken av området er høyere på vinterstid (skisesongen) enn ved sommerstid. Svea skilag 
har en sportshytte i nærheten av pukkverket som er i bruk hele året, spesielt vinterhalvåret. 
Det er aktivitet rundt sportshytten hele året, den blir leid ut til blant annet orienterings-lag, 
andre skiklubber, i forbindelse med samlinger, konkurranser o.l. Hytten blir også leid ut til 
festlige anledninger som bryllup, konfirmasjoner, klubbarrangement, foreningsmøter o.l. 

Det er flere skiløyper i området rundt pukkverket. Ingen av disse er direkte berørt av 
aktivitetene innenfor planområdet. Bruken av skiløypene er også større utenfor pukkverkets 
driftstider. Dette betyr at brukere av skiløypene i liten grad sjeneres av virksomheten i 
planområdet. 

De fleste ankommer influensområdet vest for Oppenvegen med bil, noen på sykkel, på ski 
eller til fots (da gjerne via sti-nettet i området). Sportshytten benyttes gjerne som et 
utgangspunkt både ved løp og ved turorientering. Vest for sportshytten, og ellers i området, 
er det et fint stisystem som gjør det lett å lage opplegg som passer for nybegynnere. 
Terrenget har lettgått skogsbunn og en topografi som gjør det til et godt løpsterreng. 
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Støyberegninger (se utredning om støy) viser at tiltaket i normaldriftsituasjon med driftstid fra 
kl. 7-15.30 vil ingen boliger ligge innenfor støysonene. For nærmeste naboer er det gunstig å 
opprettholde en skjermet driftssituasjon etter hvert som avstanden mellom bruddkanten og 
naboen avtar. Reguleringsplanen sikrer støyskjerming mot naboene. 

Oppsummert vil tiltaket få lite/intet negativt omfang for friluftsliv i selve planområdet og lite til 
middels negativt omfang for friluftsliv i influensområdet. Planområdet er i liten grad benyttet til 
friluftsliv (lav bruksfrekvens) og tiltaket vurderes samlet for plan- og influensområdet å gi lite 
negativt omfang for friluftsliv og nærmiljø. 

Det er spesielt viktig å ta hensyn til og ivareta eksisterende vegetasjon, som kan ha en 
avskjermende virkning i forhold til brukere av området. En buffersone mot eksisterende 
bebyggelse er sikret i planforslaget. 

Samlet vurdering av konsekvenser for de mest berørte eiendommene 

De nærmeste naboene til planområdet vil berøres og har vært berørt av aktiviteten i 
planområdet. Det er blant annet blitt klaget på støv og støy, jf. brev fra naboene datert 
8.4.2015 som er referert i kapittel 6.2.5 under. 

Det antas at fastboende vil være mer plaget av normal driftssituasjon enn fritidsboliger, siden 
sistnevnte typisk benytter eiendommene i helger, i typiske ferieperioder og på helligdager. 

På grunn av at uttaket går ned i dybde blir det bedre skjermet, dermed reduseres støy, støv 
og visuelle plager for eiendommene i nærområdet. Støyvollen, som er 3,5 meter over 
kjørebanen på driftsvegen, vil ytterligere forbedre innsynsforholdene, samt støy og 
støvplagene. I tillegg sikres det i bestemmelsene at kjørearealer skal vannes og feies. Dette 
er et effektivt tiltak for å hindre støvproblematikken som tas opp av naboer i brevet av 
8.4.2015. På denne måten vil langt mindre støv «dras med» ut av pukkverket. 

Reguleringsbestemmelsene sikrer også at det settes opp sikringsgjerde rundt hele 
uttaksområdet, at avsluttede paller skal istandsettes umiddelbart og at eventuell pigging skal 
avsluttes innen klokka fire. 

Eiendommene i tabellen under antas i være de mest berørte. 

Eiendom (gnr/bnr) 
 

Samlet vurdering 

94/65 (Skistua) Uendrede til forbedrede forhold som følge av ovenstående. 
94/57 Uendrede til forbedrede forhold som følge av ovenstående. 
94/27 Uendrede til forbedrede forhold som følge av ovenstående. 
92/13 Uendrede til forbedrede forhold som følge av ovenstående. 
94/5 Uendrede til forbedrede forhold som følge av ovenstående. 
94/23 Uendrede til forbedrede forhold som følge av ovenstående. 
94/45 Uendrede til forbedrede forhold som følge av ovenstående. 
94/102 Uendrede til forbedrede forhold som følge av ovenstående. 
94/11 Uendrede til forbedrede forhold som følge av ovenstående. 
93/2 Uendrede til forbedrede forhold som følge av ovenstående. 
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6.2.5 Forurensning 
 
Utredningsbehov ihht. planprogram: 
 
Støy: Støyutredning av dagens driftssituasjon og planforslaget for nærmiljøet gjennomføres. 
Konsekvenser for den enkelte bolig- og fritidsbebyggelse i nærmiljøet vurderes særskilt. 
Utredningen utføres ihht. T-1442/2012. 
Støv: Utredning av støvplager ved dagens driftssituasjon og av planforslaget for 
bebyggelsen/beboerne i nærmiljøet gjennomføres. Konsekvenser for den enkelte bolig- og 
fritidsbebyggelse i nærmiljøet vurderes særskilt. 
Rystelser/sprengning, forurensning av grunnvann, drenering av grunnvann: 

• Utredning av risiko for fysiske skader på bebyggelse av dagens sprengningssalver og 
ved realisering av planforslaget, gjennomføres. Konsekvenser for nærmiljøet dvs. fare for 
skade på bebyggelsens fundamentering, utredes. 

• Utredning av risiko for sprekkdannelser i grunnen som vil påvirke grunnvannsstrømmene 
og medføre fare for forurensning i grunnvannet gjennomføres. 

• Utredning av konsekvenser for grunnvann ved de vertikale uttaksdybdene som 
planforslaget omfatter, dvs. hvor dypt en kan gå før grunnvannet påvirkes 
(drenering/endring av grunnvannsstrømmer, forurensning av grunnvann) både som følge 
av sprengning i stadig dypere lag og som følge av fjerning av masser/grunnen. 

Forurensning av overflatevann: Utredning av omfang av overflatevann og håndtering av 
overflatevann med dagens driftssituasjon og planforslaget gjennomføres. 
Konsekvensutredning av forurensning som følge av dagens driftssituasjon og planforslaget 
gjennomføres. 
 
Støy 
Driften ved Lunner pukkverk skal ikke endres, det blir det samme uttaksvolumet som i dag i 
framtidig situasjon og dermed de samme støykildene med de samme driftstidene. Den 
vesentlige konsekvensen ved reguleringsplanen er at driften vil fortsette i et langsiktig 
perspektiv. 
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Figuren viser beregnet støy fra Oppenvegen. Som det fremgår av kartet er støybelastningen svært begrenset. 
Kilde: Statens Vegvesen: 
http://www.vegvesen.no/_attachment/545683/binary/877608?fast_title=St%C3%B8yvarselkart+Lunner+A0.pdf 

 
Det er vist i beregningene, kfr. støyutredningsrapporten, at utvidelsen av bruddet utover vil 
kunne gi økt støy for nærliggende bebyggelse med drift på de øverste pallehøydene, fordi 
bruddkanten vil flyttes nærmere naboene. I hovedsak er det naboer nordvest for bruddet som 
vil kunne påvirkes ved drift sør i bruddet. Det er vist at ved å fjerne østveggen vil man få økt 
støy østover, men denne veggen skal fjernes sist, noe som er gunstig for å redusere støy øst 
for bruddet. I tillegg bør man utvide bruddet sørover før man utvider det mot vest/nordvest for 
å beholde bruddkanten mot nordvest nærmest mulig støykildene så lenge som mulig. Når 
man utvider bruddet nedover vil dette gi økt skjerming for bebyggelsen. 
Nærliggende bebyggelse kan ha støy over nedre grenseverdi for gul støysone ved ulike 
driftssituasjoner og plasseringer av maskiner i løpet av året. Dette gjelder i hovedsak for 
boreperiodene med utvidet driftstid, altså 2-3 uker i løpet av året.  
I normaldriftsituasjonene med driftstid fra kl. 7-16 vil sannsynligvis ingen boliger ha støy over 
grenseverdier, selv de 3-4 månedene mobil grovknuser benyttes i pukkverket. Antall berørte 
boliger/fritidsboliger i periodene med utvidet drift vil variere fra kun de nærmeste 2 til opp mot 
nesten 20 ved en maksimalt uheldig kombinasjon av driftstider og plassering av maskiner. 
Det må bemerkes at en slik maksimalt uheldig situasjon kun vil kunne oppstå inntil 2-3 uker 
hvert år, de dagene det pigges over salvene eller når borerigg skal bore den ytterste 
bruddkanten. I hovedsak vil det være liten risiko for at innendørs støynivå overskrides for de 
fleste driftsituasjoner, men når borerigg står relativt uskjermet på den øverste bruddkanten 
kan det skje overskridelse enkelte døgn. I kvelds- og i nattperioden er det uansett ikke drift i 
pukkverket og det vurderes dermed at fasadetiltak for boliger ikke vil være nødvendig. 
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Mht. støy på uteplasser vil det kunne være overskridelse av grenseverdier både i en 
situasjon med borerigg på topp av brudd, men spesielt når pigghammer er i drift og man har 
skjerpede grenseverdier. Det er prosjektert en voll langs driftsveg ned i bruddet for å skjerme 
boligene/fritidsboligene nordvest for bruddet i størst mulig grad fra tungtrafikk, men man bør 
uavhengig av dette vurdere 7 eiendommer mht. lokalt skjermingstiltak for uteplass, avhengig 
av uteplassplassering. Dersom uteplass er lokalisert slik at den er skjermet av boligen selv 
bortfaller behov for lokal skjerm. Dersom behovet for pigging kan reduseres ved at man i 
større grad enn nå utfører knusing av store stein ved å slippe steinen på en 6-tonns kule vil 
støynivået fra knusing av store stein reduseres. Dersom pigging kun vil skje unntaksvis 
trenger man ikke vurdere skjermingstiltak på uteplasser, dersom man etablerer 
godevarslingsrutiner mot naboer for slikt støyende arbeid. 
 
Støv 
Det kan være støvproblematikk forbundet med drift av pukkverk. I et brev fra naboer til 
pukkverket datert 8.4.2015 klages det på støv fra pukkverket. Det pekes på at denne er et 
resultat av at biler fra pukkverket drar med seg støv og søle som blir til støv fra pukkverket 
og ut i Oppenvegen. For at den så spres ved trafikk i Oppenvegen. Det er derfor foreslått en 
reguleringsbestemmelse som sikrer feiing og vanning i pukkverket. For øvrig stiller 
forurensningslovens kapittel 30 krav til utslipp av støv. Disse skal overholdes. 

Det er gjennomført målinger av mineralsk støvnedfall ved bolig som vises på foto ovenfor.  
Målingene foregikk over en periode på 12 måneder, fra 10. januar 2011 til 12. januar 2012.  
Det ble utført målinger for hver måned.  Målingene ble utført i samråd med eier av boligen. 

Støvnedfallsmålingene ble utført/analysert av NTNU Institutt for Geologi og bergteknikk i 
Trondheim.  Mengde mineralsk støv fremkommer ved at den totalt støvmengde for hver 
måned blir veid, deretter brent og man sitter igjen med mineralske støvmengde som veies. 
Målingene utføres i henhold til NS 4852. 

I henhold til Forurensningsforskriften kapittel 30 skal ikke minerals støvnedfall overstige 5 
gram/m2 over en periode på 30 døgn. 

Boligen ligger ca 100 meter fra nærmeste bruddkant og det var ca 150 meter avstand til 
knuseverk under måleperioden. I forhold til fremherskende vindretning i knuseperioden ble 
denne boligeiendommen vurdert som representativ for måling av nedfallsstøv. 

I måleperioden var knuseverket i drift fra juli til i desember. 

 
Konklusjonen ovenfor er skrevet av NTNU Institutt for Geologi og bergteknikk. Det kan 
legges til at målingene viser at støvproduksjonen fra pukkverksdriften (det mineralske støvet) 
ikke blir vesentlig høyere av at det foregår knusing. Det er svært lave verdier.  Høyeste verdi 
i knuseperioden er 0,52 g/m2 over en periode på 26 dager (omgjort til en 30 dagers periode 
tilsvarer det 0,62 g/m2). 
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En annen vanlig kilde til støvproduksjonen i pukkverk er kjøreflatene (for eksempel driftsveg, 
lasteområde ol, der tunge maskiner og biler kjører og lager finkornet støv).  Det er et godt 
tiltak å vanne kjørearealer i tørre perioder, noe som også blir gjort. 

Det anbefales at målinger av mineralsk støvnedfall videreføres for bebyggelse i nord-vest når 
uttaket utvides i den retningen. 

Sprengninger –vibrasjoner 
(Det er ikke laget temarapport for vibrasjoner) 
 

 
Foto viser hvor vibrasjonsmålinger og sprengninger har foregått de siste år. 
 
 
NS8441-1 beskriver hvordan grenseverdier skal beregnes for å vurdere eventuelle virkninger 
fra sprengninger på byggverk. Grenseverdien for bygninger på lunner er beregnet til 17,5 
mm/s. 
 
På betong-fundamentet til vekta (vekt som veier lastebiler med steinlass) benyttet til å måle 
rystelser knyttet til sprengninger siden 2012 (totalt tre sprengninger). Målingene fremkommer 
ved at det plasseres en vibrasjonsmåler på betongkonstruksjonen. 
 

Sprengning i syd 

Sprengning i 
nord-vest 

Vibrasjonsmåler på 

vekt-fundament 
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Ved sprengninger i Nord-vest gir vibrasjonsmåleren ikke utslag, dvs verdi er lik 0 mm/s.  Ved 
sprengning i syd er det målt 1,8 mm/s (se foto ovenfor).  Dette er svært lave (svake) 
vibrasjoner og de ligger langt under den beregnede grenseverdien på 17,5 mm/s. 
 
Bergarten (fjellet) i Lunner pukkverk er «lettsprengt» og er en indikator på vibrasjoner.  Det 
kan sies ut fra forbruk av sprengstoff.  I Lunner ligger forbruket av sprengstoff fra 0,6 til 0,8 
kg/m3 sprengt fjell.  Til sammenlikning er forbruket av sprengstoff til på John Myrvang AS sitt 
steinbrudd på Lyngna fra 1,2 til 1,3 kg/m3 sprengt fjell. 
 
Det er også ander faktorer som påvirker vibrasjonsnivået ved sprengninger som ikke det 
omtales i dette arbeidet. 
 
På bakgrunn av målte vibrasjoner og lettsprengt fjell vurderes ikke vibrasjoner å være 
skadelig for bebyggelsen omkring uttaksområdet.  Det anbefales likevel å fortsette med 
målinger av vibrasjoner ved sprengninger, og at det i den videre driften vurderes hvilke 
bygninger det bør måles ved. 
 
 
Overflatevann 
Eksisterende avrenning fra steinbruddet ledes mot øst til Bjønnbekken (se foto nedenfor).  
Det er sprengt en ca 2 meter dyp grøft fra dagens uttaksområde (se illustrasjon nedenfor).   
Dreneringsgrøften er ca 100 meter lang.  Etter sprengning blir steinmassene liggende og 
fungerer som et svært godt filter som vannet siger igjennom. 
Vannkvalitet i utløpet er omtalt i kapittel om grunnvannsforhold og temarapport nr 6. 
Dette prinsippet er tenkt videreført ved drift ned til neste nivå på kote 420. Ved drift på det 
laveste nivået (kote 405) vil det bli benyttet samme prinsipp, men grøften vil da bli etablert 
slik at vannet ledes til nord enden av uttaksområdet til bekkeløp der. 
De siste analysene av vannkvaliteten i henholdsvis Bjønnbekken og brønn (utført av 
Eurofins) viser følgende verdier: 
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De blå pilene viser området hvor det er sprengt dreneringsgrøft til avrenning av overflatevann 
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De blå pilene viser området hvor det vil bli sprengt dreneringsgrøft til avrenning av overflatevann ved drift ned til 
neste uttaksnivå (kote +420) 
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6.2.6 Grunnvann, drikkevannskilder og geologi 
 
Utredningsbehov ihht. planprogram: 
 
Konsekvensutredning må avklare om uttaksdybden vil påvirke vassdraget inkludert 
grunnvannet dvs. hvor langt ned i grunnen det er forsvarlig å utøve virksomheten 
(kartlegging av grunnvannsstrømmene/-forholdene ol.). Konsekvensutredningen må gi svar 
på om/på hvilket uttaksnivå det er fare for forurensning og/eller drenering av 
grunnvannskilden til Oppentjernet. 
Antall private brønner og andre drikkevannskilder i influensområdet kartlegges. Dybde, 
vannkapasitet og vannkvalitet undersøkes. Evt. risiko for dagens drift og planforslaget 
medfører forurensning og/eller tørrlegging av brønner/vannkilder, utredes. 
 
 
Vannivå og vannkvalitet 

Det er foretatt registreringer av alle brønner innenfor et mulig påvirkningsområde, ca 3-500 
meter fra pukkverket. Det er målt vannivå og vannkvalitet i brønnene. 

Det er ikke påvist senkning av vannivå i Oppentjern som følge av eksisterende uttak fra 
pukkverket. 

Det er ikke påvist noen påvirkning av vannkvalitet i brønnene som kan skyldes pukkverket. 

Det er påvist senkning av grunnvannsnivå i kun en brønn sør for pukkverket, som kan 
forklares med drenering langs en større vulkansk gangbergart fra pukkverket til brønnen. 
Brønnen det er snakk om tilhører Lunner pukkverk. 

Det er kartlagt flere vulkanske gangbergarter. Disse bergartene kan fungere som drens-
kanaler (grunnvannsdrenering) på langs av bergartsgrensen, men også som barrierer for 
grunnvannsenkning, på tvers av den vulkanske gangen. Da de fleste vulkanske 
gangbergartene har retning NNØ, er det størst sannsynlighet for drenering fra pukkverket og 
og sørvestover langs vulkanske gangbergarter og dermed at brønner sør for pukkverket kan 
påvirkes. Det er mindre sannsynlig at brønner i vest påvirkes mht vannivå.  

Oppentjern ligger vest for flere markerte gangbergarter, og anses som mindre sårbart for 
påvirkning ved utvidelse i pukkverket. Videre uttak anbefales begrenset til øst for de 
markerte vertikale gangbergartene. 

Basert på vurderingene av berggrunn og grunnvann er det foreslått endret uttaksgrense 
sammenliknet med forslaget i planprogrammet (se nedenfor) 
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• Uttaksgrensen er trukket lenger øst langs veien ned til bruddet. 
• Uttaksgrensen er trukket lenger øst ved anleggsareal (ved lagerhall). 
• Uttaksgrensen er trukket lenger inn i bruddet i øst langs Bjønnbekken. 
• Uttaksgrensen i sør er trukket lenger nord 

6.2.7 Trafikk og atkomst 
 
Utredningsbehov ihht. planprogram: 
 
Oppenvegen er skoleveg og lokalveg for nærmiljøet. Trafikktallene vil øke i årene framover 
både som følge av omsøkte virksomhet og grunnet generell trafikkøkning- Type bruke 
(holdeplasser, skolebuss-stopp, trening/lek ol) og omfang av bruk av fylkesvegen kartlegges 
i influensområdet. 
Trafikksikkerhet for gående/syklende langs fv13 Oppenvegen vurderes i forhold til dagens 
virksomhet og for planforslaget. Spesielt avkjørselspunktet mellom Oppenvegen og 
pukkverket er viktig å vurdere. 
 
 

Det er registrert 350 biler per døgn (ÅDT) i Oppenvegen i 2013. Trafikkdataene er fra 
National vegdatabank (NVDB).  Oppenvegen er stedvis smal. Dette skaper problemer for 
møtende biler, spesielt vinterstid. Trafikken er imidlertid så lav at vegen ikke kan sies å ha 
kapasitetsproblemer. Dagens utforming av Oppenvegen legger ikke til rette for myke 
trafikanter. Det er ikke bygget fortau eller gang- og sykkelveg. 

Dagens utforming av atkomsten til pukkverket gir god fremkommelighet for lastebiler og 
andre kjøretøyer. Radiusen for venstre- eller høresvinging vurderes som stor nok. Sikt fra 
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atkomsten ved venstresving til Oppenvegen sør vurderes imidlertid som for dårlig på grunn 
av jordvollen og snø vinterstid.  

Det er én fast ansatt på Lunner pukkverk per i dag. Lunner pukkverk produserer 100 000 t 
stein per år også etter utvidelsen som følge av planforslaget. Selve pukkverket vil derfor 
antagelig ikke generere mer trafikk i fremtiden. Dette er fordi planforslaget innebærer lengre 
utnytting av pukkverket, men ikke en produksjonsøkning. Det er cirka 20 lastebiler per dag i 
gjennomsnitt som transporterer pukk, men man kan anta at det er sesongvariasjon i løpet av 
året.  

De siste ti årene er det ikke registret trafikkulykker på Oppenvegen (kilde – NVDB). Dette 
innebærer at det ikke har vært ulykker i atkomsten til Lunner pukkverk eller i tilknytning til 
trafikken til og fra pukkverket. Likevel bør det sikres god sikt i avkjørselen fra pukkverket, jf 
ovennevnte. Det anbefales at en del av jordvollen sør for atkomsten fjernes slik at man får 
tilfredsstillende siktforhold. 

6.2.8 Risiko- og sårbarhet 
 
Utredningsbehov ihht. planprogram: 
 
Det må gjennomføres en analyse som både vurderer risiko og sårbarhet av selve driften av 
anlegget og som vurderer risiko og sårbarhet for nærmiljøet (folk og dyr) som følge av 
driften. Avbøtende tiltak som for eksempel sikring av bruddkanter ol både under drift og etter 
avsluttet drift utredes her. 
 

Den vedlagte ROS-analysen viser at det ikke er knyttet vesentlige risiko- og 
sårbarhetsforhold til planområdet eller planforslaget. 

Det kan være fare for steinsprang i buddkantene, virksomheten i planområdet er en kilde til 
støy og støv og det er farer forbundet med drift av pukkverk, samt generell fare for ulykker 
ved trafikk og i tilknytning til bruddkantene. Det vises til ROS-analysen. Forholdene som 
påpekes er imidlertid regulert gjennom eksisterende lovverk og retningslinjer, samt fulgt opp i 
foreliggende forslag til reguleringsplan med bestemmelser. 

6.2.9 Tilbakeføring/etterbruk 
 
Utredningsbehov ihht. planprogram: 
 
Type tilbakeføring og type etterbruk omtales og konsekvensutredes for alternativene (videre 
drift innenfor gjeldende kommuneplan og planforslaget). 
 
 
Planforslaget inneholder steinressurser for drift i om lag 60 år basert på et gjennomsnittlig 
årlig uttak på 100.000 tonn. Etterbruken av området (steinbruddet) må vurderes i arealplanen 
når tiden for endt drift nærmer seg.  Likevel kan det nevnes eksempler på etterbruk av 
avsluttede uttaksområder som er gjennomført andre steder. Noen ulike etterbruksformer som 
er gjennomført som kan være aktuelle å drøfte: 
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• Boligformål 
• Industriformål 
• Kulturarena (uteteater/konserter) 
• Idrettsformål (for eksempel motorsport) 
• Landbruk (dyrkamark/utmark –skog) 
• LNF 
• Mottak for gravemasser –permanent oppfylling 

 
Listen ovenfor er ikke uttømmende, men den viser at det er mange muligheter for etterbruk 
av avsluttede uttaksområder. På grunn av den lange driftsperioden med steinbruddet bør 
etterbruken vurderes i sammenheng med kommuneplanens arealdel –når gjennomføringen 
av reguleringsplanen er inne i sluttfasen. 
 
I denne planbeskrivelsen er virkningene av to alternativer blitt vurdert: videre drift innenfor 
gjeldende kommuneplan på den ene siden, og det som foreslås i planforslaget på den 
annen. 
 
For begge alternativene er det per dags dato tilbakeføring til LNF som er det best aktuelle 
når det gjelder etterbruk. Planområdet er ikke lokalisert på en slik måte at det er aktuelt med 
bolig-, industri eller andre næringsformål. Det antas også at det er mindre aktuelt med 
kulturformål, at behovene for idrettsformål er dekket i området og at det er lite ønskelig med 
massemottak i planområdet. 
 
Konsekvensene av tilbakeføring til LNF er for begge alternativene at uttaksområdet igjen 
inngår som en del av den overordnede grøntstrukturen og landskapsbildet. Det legges også 
opp til dette i planforslaget gjennom at bestemmelsene hjemler at ferdige paller skal 
istandsettes. På denne måten får man en gradvis tilbakeføring til LNF. 
 
Videre vil tilbakeføring til LNF, for begge alternativene, bety at støy og støv fra anlegget vil 
opphøre, og at tungtrafikken langs Oppenvegen reduseres. 
 
Det vurderes som at en tilbakeføring av planområdet, uavhengig av alternativ, er det mest 
realistiske og fordelaktige med tanke på at det ikke medfører negative konsekvenser. 
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6.2.10 Økonomi 
 
Utredningsbehov ihht. planprogram: 
 
Videre drift innenfor gjeldende kommuneplan/planforslaget. 
 
 

Videre drift innenfor gjeldende kommuneplan 

I Kommuneplanens 
arealdel er 
steinbruddet til 
Lunner pukkverk AS 
avsatt til område for 
råstoffutvinning.  Ved 
dagens virksomhet 
er hele dette arealet 
er tatt i bruk. 

Næringsområdet 
som er en del av 
reguleringsplanforsla
get er i tråd med 
kommuneplanen.  

Dersom man utvider 
uttaksområdet ved å 
ta ut stein innenfor 
samme areal, er det 
bare mulig ved å 
senke dagens 
uttaksnivå.  Dersom 
en slik senkning av 
uttaksnivået gjøres 

ned til kote 405 vil det utgjøre et volum på om lag 1 million kubikkmeter.  Ulempen med et 
slikt alternativ er at det blir igjen et for lite areal til å drifte pukkverket, til kjøreveger og til 
lagerplass for de ulike fraksjoner/ferdigvarer.  I tillegg vil det føre til en uforholdsmessig 
kostbar driftsløsning som i neste omgang kan lede til at etterspørselen avtar. 

Lunner pukkverk ASA anser dette alternativet som en driftsmessig dårlig løsning og er derfor 
svært lite aktuelt. 

Planforslaget 

For å oppnå effektiv god økonomisk drift er det behov for god og trygg adkomstveg ned til 
uttaksområdet (god bredde med sikring og ikke for mye stigning).  I tillegg må uttaksområdet 
ha tilstrekkelig plass til lagring av de ulike knuste fraksjonene (lagres i hauger) på en slik 
måte at de ikke blir blandet sammen.  Øvrig nødvendig behov for areal er trafikkareal til 
kunder, areal til lasting og areal til produksjon av ulike pukkfraksjoner.  Tiltakshaver 
understreker at det er svært viktig med tilstrekkelig driftsareal for at produksjonen kan foregå 
med en sunn økonomisk margin og for at driften skal kunne foregå på en trygg måte. 

Planforslaget vil ikke medføre store overflødige arealer/flater, men gir tilstrekkelig god 
mulighet for sunn økonomi ved driften.  
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6.3 Oppsummering av konsekvenser 
Tema Konsekvens 

 
Naturmiljø 
 

Dagens drift har liten negativ påvirkning på 
naturverdiene i området, verken gjennom 
arealbeslag, forurensning eller støv. 
Spredning av kalkstøv vil på den annen side 
kunne ha positive effekter. 
 
Omfanget av inngrep på naturverdiene i 
området som følge av planforslaget er lite da 
de nye inngrepene vil skje utenfor registrerte 
naturtypelokaliteter. De negative effektene er 
begrenset til den generelle effekten 
arealbeslag har på naturverdier. Naturen 
utenfor naturtypelokalitetene har imidlertid 
liten verdi. 
 

Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen kjente konsekvenser. 

Landskapsbilde 
 

Influensområdet karakteriseres som et 
område med ulike dalformer, 
jordbrukslandskap og barblandingsskog som 
er fremtredende og vanlig i regionen.  
Planområdet er berørt av inngrep med 
masseuttak, bebyggelse og veger. Dette gir 
redusert landskapsverdi og bryter opp 
helheten i landskapet. For influensområdet 
vurderes landskapet vurderes til å ha 
middels verdi og planområdet vurderes å 
ha liten verdi. 
 
Omfanget er vurdert til å gi intet til litt 
negativt omfang. 
 
Konsekvensen for influensområdet gir 
ubetydelig til liten negativ konsekvens og 
for planområdet liten negativ konsekvens til 
ubetydelig. 
 

Nærmiljø og friluftsliv 
 

Oppsummert vil tiltaket få lite/intet negativt 
omfang for friluftsliv i selve planområdet og 
lite til middels negativt omfang for friluftsliv i 
influensområdet. Planområdet er i liten grad 
benyttet til friluftsliv (lav bruksfrekvens) og 
tiltaket vurderes samlet for plan- og 
influensområdet å gi lite negativt omfang for 
friluftsliv og nærmiljø. 
 

Støy 
 

Nærliggende bebyggelse kan ha støy over 
nedre grenseverdi for gul støysone ved ulike 
driftssituasjoner og plasseringer av maskiner 
i løpet av året. Dette gjelder i hovedsak for 
boreperiodene, altså 2-3 uker i løpet av året. 
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Støv 
 

Det er gjennomført støvmålinger over en 12 
månedsperiode for nærmeste bolig til 
knuseverk. Mineralsk støvnedfall ligger klart 
under grenseverdier. Over en periode på 30 
døgn er grenseverdi 5 g/m2, høyeste målte 
mengde mineralsk støvnedfall er 0,6 g/m2. 
 

Vibrasjoner Grenseverdi for vibrasjoner fra sprengninger 
er beregnet til 17,5 mm/s. Grenseverdien 
gjelder virkning av vibrasjoner fra sprengning 
på bygninger. Målinger for bolig viser 
vibrasjoner på 1,8 mm/s. Vibrasjoner er 
svært beskjedne og vurderes som 
uproblematisk.  
 

Grunnvann og drikkevann 
 

Det er ikke påvist noen påvirkning av 
vannkvalitet i brønnene eller Oppentjernet 
som kan skyldes pukkverket. 
 
Grunnvannet vil kunne senkes lokalt ved 
uttak fra pukkverket. Hvor store områder 
ovenfor pukkverket som blir påvirket styres 
av geologien, med lagdeling og sprekker. 
Det er imidlertid ikke påvist senkning til nå. 
 

Trafikk 
 

Selve pukkverket vil ikke generere mer 
trafikk i fremtiden enn dagens situasjon. 
Dette er fordi planforslaget innebærer lengre 
levetid, men ikke en produksjons-økning.  
Produksjonen vil likevel variere med 
svingninger i markedet 
(utbyggingsprosjekter). 
 

Tilbakeføring 
 

Tiltaket skal ryddes og settes i stand ved at 
pallehyller tilføres mellomlagrede 
avdekkingsmasse. Det legges til rette for 
naturlig innvandring av vegetasjon.  
 

Økonomi 
 

De økonomiske forhold knyttet til videre drift 
innenfor areal avsatt i gjeldende 
kommuneplan er vurdert av tiltakshaver til å 
være for dårlig.  Det blir igjen et for lite areal 
til lagring, drift, opplasting og kjøreareal. 
 

Risiko- og sårbarhet 
 

Det er ikke knyttet nye eller vesentlige risiko- 
og sårbarhetsforhold til planområdet eller 
planforslaget. 
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VEDLEGG 
 

Temarapporter (nummerering i henhold til kap 6.2): 

1. Naturmiljø 

3 Landskapsbilde 

4 Friluftsliv, nærmiljø, barn og unge, folkehelse 

5 Støy 

6 Grunnvannsforhold 

7 Trafikk 

8 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
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