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Mulighetsstudie for Heggstadmoen og endelig anbefaling av logistikknutepunkt for 
Trondheimsregionen, Høring 
Vassfjell pukkverk 
 
 
Vi viser til høring av ovennevnte mulighetsstudie for nytt logistikknutepunkt i 
Trondheimsregionen og ønsker å komme med noen kommentarer og innspill. Vi har tidligere 
sendt uttalelser til «Utredning av logistikknutepunkt i Trondheimsregionen (se blant annet brev 
til Jernbaneverket datert 27/2-2015). Her har vi redegjort for konsekvenser av 
lokaliseringsalternativ Torgård for Vassfjell pukkverk tilhørende Franzefoss Pukk AS.  
 
Konklusjon Oppsummering 
En utvidelse av terminalen på Heggstadmoen vil føre til at Vassfjell pukkverk ikke vil bli berørt 
og uttaksvolumet blir ikke redusert. 
 
Franzefoss AS 
Franzefoss sin visjon er å være «Samfunnets beste valg». Franzefoss ønsker gjennom sin 
virksomhet å bidra til en bærekraftig utvikling til beste for ansatte, omgivelser og samfunnet. 
 
Franzefoss leverer i dag pukk og gjenvinningstjenester gjennom datterselskapene Franzefoss 
Pukk AS og Franzefoss Gjenvinning AS. Hovedkontoret ligger på Rud i Bærum.  
 
Franzefoss Pukk AS 
Franzefoss Pukk er en av landets fremste bergverksbedrifter og forvalter av geologiske 
ressurser.  
Vi omsetter årlig rundt 4.5 mill. tonn pukk, grus og sand ved 12 anlegg i Norge, og leverer til 
blant annet bygg- og anleggsbransjen, offentlig sektor og landbruk.  
Vi leverer pukk til de fleste formål samfunnet har behov for, som til byggegrunn, veibygging, 
gårdsplasser, strømaterialer, drenering, asfalttilslag, betongtilslag, jordproduksjon med mer. 
 
Franzefoss Pukk jobber i samarbeid med partnere innen maskin og strømforsyning med 
løsninger for å elektrifisere rullende materiell/anleggsmaskiner på sine anlegg. De stasjonære 
produksjonsanleggene på Vassfjell drives allerede elektrisk, og videre utvikling har som mål å 
etablere 100% av driften ved anlegget på elektrisk kraft.  
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Vassfjell pukkverk  
Vassfjell pukkverk ligger sør-øst i Trondheim kommune nær grensa til Melhus kommune. 
Pukkverket drives av Franzefoss Pukk AS basert på leieavtale med fem grunneiere. 
Franzefoss Pukk AS sitt steinbrudd på Vassfjell ble startet opp omkring år 1969. 
 
Pukkforekomsten er av Norges geologiske undersøkelse angitt som nasjonalt viktig. 
 
Dagens uttaksareal er i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt til «område for 
råstoffutvinning». 
 
Langsiktig planlegging og sikring av uttaksområder for grus og pukkressurser er viktig for å 
hindre nedbygging av nasjonalt viktige forekomster som Vassfjell Pukkverk, for å dekke 
samfunnets behov for slike ressurser, samt for å unngå arealkonflikter og problemer i forhold 
til andre samfunnsinteresser. 
 
Franzefoss Pukk har sammen med grunneierne startet opp reguleringsplanarbeide med å 
utvide dagens område for råstoffutvinning i Vassfjell pukkverk, samt tilrettelegge for 
pukkverksrelatert næring nord for bruddområdet, som vist på det vedlagte forslag til 
reguleringsplankartet med tiltaksområdet.  
 
Tiltaket er konsekvensutredet i henhold til planprogram fastsatt av Trondheim kommune. 
 
Dagens uttaksdybde på kote 155 m.o.h. foreslås senket til kote 115 m.o.h., siden 
steinressursen antas å strekke seg dypere ned.   
Den foreslåtte utvidelsen av bruddet er anslått å utgjøre ca. 25 mill. m³ stein.  
 
Lokaliseringsalternativ Torgård 
Ut i fra fremlagte planer fra Jernbaneverket for lokaliseringsalternativ Torgård, ser vi at åsen 
sørøst for planlagt logistikknutepunktet på Torgård vil bli berørt av jernbanetunnelen mot 
Søberg.   
Denne planlagte tunnelen vil berøre driften i steinbruddet på Vassfjell i form av redusert uttak, 
restriksjoner ved bruddriften og ekstra kontroll og dokumentasjonsbehov. 
 

 Konsekvenser av jernbanetunnel gjennom uttaksområdet 
- Maksimalt uttak etter ny planlagt reguleringsplan vil reduseres med ca. 2 mill. m³ stein. 

Dette er anslått med en praktisk uttaksgrense inntil 50 m fra jernbanetunnelen. 
 

- Som følge av sprengningsrelaterte vibrasjoner må man i tillegg påregne restriksjoner på 
sprengning inntil 150 m fra tunnelen, jfr NS8141:2013 (Vibrasjoner og støt. Veiledende 
grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk. Del 1: Virkning av 
vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning på byggverk, inkludert tunneler og bergrom). 
Dette innebærer at man vil oppleve økte driftskostnader på uttak av ca. 3.5 mill. m³ av 
steinressursen. 

 

- Måling av sprengningsvibrasjoner på tunnelen må påregnes under hele driftsperioden 
av bruddet, uansett sprengningssted. Det vil måtte påregnes begrensning i 
skytetidspunkt, og i tillegg må man påregne stans i all togtrafikk i forbindelse med 
sprengning og påfølgende besiktigelse av jernbanetrasé. Disse kostnadene og 
restriksjonene i bruk av tunnelen må hensyntas. 
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 Den foreslåtte utvidelsen av bruddet er anslått å utgjøre ca. 25 mill. m³ stein. En fremtidig 
jernbanetunnel gjennom uttaksområdet vil redusere maksimalt uttak etter ny planlagt 
reguleringsplan med ca. 2 mill. m³ stein, til ca. 23 mill. m³ stein.  
Dette vil medføre en forlengelse av driftstiden på ca. 90 år. Totalt vil utvidelsen kunne bety 
drift i Vassfjell pukkverk i 110 år, basert på årlig produksjonsnivå på ca. 250.000 m³, men 
dette vil være avhengig av markedssituasjon. 

 
Ved ekstra dimensjonering av tunnel på strekningen som berører bruddet (f.eks. full 

utstøping), vil ulempene ved driften reduseres. Sonen for restriktiv drift blir mindre, og man vil 

kunne forvente en viss økning i totalt ressursuttak ved en slik oppgradering. 
 

Jernbanedirektoratets endelige anbefaling  
Jernbanedirektoratet anbefaler at videre planlegging tar utgangspunkt i en samlet 
godsterminal på Heggstadmoen. En utvidelse av terminalen på Heggstadmoen vil føre til at  
Vassfjell pukkverk ikke vil bli berørt og uttaksvolumet blir ikke redusert. 
 
Direktoratet for Mineralforvaltning  
Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) har i sin høringsuttalelse til arbeidet med revisjon av 
kommuneplanens arealdel i Trondheim 2012 - 2024 blant annet uttalt følgende: 
- DMF mener det er svært viktig å sikre de nasjonalt viktige forekomstene som blant annet 

Vassfjell, ved å legge inn hele forekomstarealet som områder for råstoffutvinning på 
arealplankartet. 

 
 
Vi stiller gjerne opp i et møte for å redegjøre nærmere for våre kommentarer og innspill. 
 
Ta gjerne kontakt for ytterligere opplysninger. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Franzefoss Pukk AS 
 
 

Alf Broeng 
Seniorkonsulent Plan 
 
Tlf: 995 89 175       
E-post: alf.broeng@franzefoss.no     
 
Dokumentet er elektronisk godkjent av Alf Broeng 
 
 
 
 
Vedlegg: Reguleringsplankart 
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