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Vedrørende trafikkstøy fra fylkesvei 353 - Feiringveien

Det vises til følgende henvendelser:

Trond S. Ulriksen, datert 12.08.2014, supplert 27.08.2014
Finstadkollen borettslag v/Christian Mjelde, datert 13.08.2014
Lars Erik Berg, datert 27.08.2014
Øyvind Sandberg, datert 27.08.2014

Vårt svar tar utgangspunkt i Trond S. Ulriksens henvendelse, da det er den mest omfattende 
og svar på denne anses å være dekkende også for de andre henvendelsene.

Vi tar situasjonsbeskrivelsene til orientering og forsøker å svare på Ulriksens spørsmål 
punktvis:

1. Hvordan vurderer Lørenskog kommune støy- og støvplagene fra Feiringveien, hvilke 
planer har kommunen for hvordan støyplagene kan håndteres og hvordan vil dette, samt 
nasjonale målsettinger om reduksjon av støyplager, innarbeides og gjenspeiles i 
kommuneplan 2014 – 2025?

Vei 4201 er en fylkesvei og det er Statens vegvesen som har ansvaret for eventuelle 
støybegrensende tiltak. Kommunen har ikke planer om å gjøre noen tiltak i denne 
forbindelse.

Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging, T-1442, gjøres gjeldende 
gjennom forslaget til bestemmelser i kommuneplanen. Reglene kommer til anvendelse ved 
nye forslag til utbygging.

For øvrig gjelder forurensningsforskriften for trafikkstøy.

2. Har Feiring Bruk lov til å drive hele døgnet, hele uka og er driften i henhold til 
driftskonsesjonen for virksomheten?

Driften på området reguleres av forurensningsforskriften. Det er fylkesmannen som er 
myndighet etter dette regelverket. Vi videresender henvendelsene som går på dette dit.
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Det er direktoratet for Mineralforvaltning som gir driftskonsesjon. Så vidt oss bekjent 
foreligger ikke dette i dag. Det vises for øvrig til uttalelse fra Feiring Bruk (vedlagt).

3. I hvilken grad har kommunen vært hørings-/godkjenningsorgan for senere års utvidelse 
av drift/virksomhet på Feiring Bruk og hvordan har kommunen kunnet tillate dette?

Det vises til Feiring Bruks uttalelse.

4. Hvor lenge kan det være drift ved anlegget når det ikke foreligger en godkjent 
reguleringsplan? Er det i dag lovlig drift ved Feiring Bruk?

Det er lovlig drift på området. Selv om det skulle forekomme avvik i forhold til et regelverk, 
noe vi ikke tar stilling til her, så er det fortsatt en lovlig virksomhet på området.

Hvor lenge driften kan pågå uten at det foreligger en vedtatt reguleringsplan for området, er 
opp til direktoratet for Mineralforvaltning å avgjøre iht. mineralloven.

5. Har kommunen tatt stilling til forslag til utbygging av 150 – 200 boliger på 
Finstadåsen/Sørbygda?

Forslaget om utbygging kom i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel, som 
pågår nå. Kommuneplanen ligger i skrivende stund ute til offentlig ettersyn. Det aktuelle 
området er i høringsforslaget videreført som LNF-område. Dette vil mest sannsynlig også 
være administrasjonens innstilling ved videre behandling av kommuneplanen.

6. Hvilken tidshorisont mht. opphør av eksisterende drift forholder kommunen seg til? 
Hvordan vurderer kommunen en omlegging av veitraséen til/fra Feiring Bruk? Finnes det 
planer for det og hvilken tidshorisont er det i så fall snakk om?

Det foreligger ingen planer fra kommunens side om å bygge en ny veitrasé til Feiring Bruk.

Feiring Bruk har uttaksrett iht. grunneieravtaler fram til 2060. Det foreligger ikke noe offentlig 
regulert tidspunkt for opphør.

Foreligger det planer for stenging av Losbyveien slik at trafikken til Losby må gå via vei 
4201?

Kommunen ved prosjektavdelingen jobber med en reguleringsplan hvor hovedhensikten er å 
sikre gang-/sykkelvei til Losby, men hvor en diskusjon av alternative måter å avvikle trafikken 
i dette området på også vil kunne inngå som en del av planarbeidet. Det foreligger per i dag 
ikke et planforslag. Det er heller ikke tatt stilling til hva det framtidige planforslaget skal legge 
opp til med hensyn til dette.

Med hilsen

Edina Midzic
virksomhetsleder regulering, byggesak og geodata Ivar Vestervik

avdelingsleder regulering

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

Vedlegg:
Vedrørende klager fra naboer på trafikkstøy fra Feiring Bruk
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Kopi til:
A/S Feiring Bruk v/Alfred 
Ollendorff
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
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Vedr. Klager fra naboer på trafikkstøy fra Feiring Bruk

Vi har mottatt Deres brev vedlagt klage fra Finstadkollen Borettslag.

Vi har følgende å anføre:
Det har ikke vært endringer eller utvidelser av driften ved anlegget, slik en kan få inntrykk av 
ved å lese klagers brev.
I 1988 / 89 la man ned betydelige investeringer i utstyr til dagbruddet og i knuseverket, slik at 
man skulle være i stand til å kjøre det alt vesentlige av produksjon på 1-skifts drift. Det har man 
også med få unntak klart.
Det er da heller ikke støy fra produksjon som er i fokus, men trafikkstøy fra lastebiler på vei inn 
og ut fra anleggsområdet. I meget begrenset omfang foregår det transport av pukk på natt 
og/eller helg, slik man blir pålagt for omlegging av veiprosjekter og jernbaneanlegg. Vi kan 
nevne prosjekter som Økern – Sinsen og for denne sommerens del arbeidene på Høvik stasjon. 
Den dominerende del av transporten ut fra Feiringåsen på natt er med asfalt. Samfunnets 
behov for tilførsel av slike produkter utenom vanlig arbeidstid må ha en viss prioritet framfor 
oppsittere langs transportårene og en ser at problemet med støy fra lastebiler på offentlig vei er
samme problemstilling, enten pukk- og asfaltproduktene kjøres ut fra Bærum, Lørenskog eller 
andre produksjonssteder.  
Vi har i det følgende valgt å dele opp vårt svar i punkter, i tråd med inndelingen i klagers brev. 
Dette for å få en sammenheng i det hele.
Skulle det være behov for ytterligere avklaringer står vi til rådighet, enten dette skjer pr. brev 
eller ved møte.

Med vennlig hilsen
A/S Feiring Bruk

Alfred Ollendorff

Vedlegg: Kommentarer til merknad fra Finstadkollen Borettslag.

Att.:   Ivar Vestervik Deres ref.:   14/3894 – 5/14/31314

Lørenskog kommune
Hasselveien 6
Postboks 304
1471 LØRENSKOG

27.08.2014



VEDLEGG
Kommentarer til Finstadkollen Borettslag

Økt årsproduksjon 
Det er mulig at det oppleves som en kraftig økning av trafikken, mens salgsvolumet bare har 
hatt en beskjeden økning. Den store økningen skjedde i slutten av 60-åra, da forstadsbaner, 
sosial boligbygging og jernbaneterminalene var i betydelig utvikling. Fra 1971 til dags dato har 
salget variert, som det naturligvis gjør, med markedet. De senere år har noen av Feiring Bruks 
store leveranser skjedd til Bjørvika / Operaen, byutviklingen i Lillestrøm og de større 
veiprosjektene i området, som f.eks. utbyggingen av Økern – Sinsen. Som en ser av grafen, så 
var salget i 2013 noe over tidligere år, med en økning fra 1971 med 14,7% og fra 2007 med 
6,5%

Etablering av asfaltverk
Det skrives at anlegget er kraftig utvidet med bl.a. asfaltverk og anlegg for resirkulering av 
asfalt.
Dette blir noe unyansert og det antas at brevskriveren ikke er klar over fakta, nemlig at anlegget 
fikk sitt første asfaltverk i 1963. To år senere, i 1965, ble det satt opp ytterligere ett 
asfaltproduksjons-anlegg. I 1974 ble disse to erstattet av et Wibau tårnanlegg, som da var blant 
Norges største, med en blandekapasitet på 270 tonn pr. time. Dette anlegget var i full drift da 
det i 2006 ble investert ca 35 Mill kr. i modernisering av asfaltverket med et Benninghoven 
blandeanlegg med kapasitet på 240 tonn pr. time. Blandekapasiteten har altså blitt noe 
redusert, mens produksjonsstøy fra anlegget derimot, er blitt vesentlig redusert ved innbygging 
og bruk av støysvake komponenter og maskiner.

Resirkulering av asfalt
Det er et krav i dag at asfaltflak skal samles på godkjente mottak, knuses og blandes inn i ny 
asfalt. Mottaket i Feiring er i sydenden av steinbruddet, der også knusingen skjer. Dette er så 
godt som både støv- og støyfritt. Innblandingen av knust asfalt (asfaltgranulat) skjer også uten 
miljømessig påvirkning av noe slag. Miljøbelastningen dreier seg derfor kun om de lastebiler 
som bringer lass med flak til pukkverksområdet.
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Feiring Bruk er størst
Feiring Bruk har en årrekke vært Østlandets største,- i tillegg til å være ett av landets største 
anlegg for pukk med kun innenlands marked. 

Trafikken
Det stemmer at det i sommerperioden er større trafikk fra Feiring-åsen på kveld og natt enn 
ellers i året. I det alt vesentlige dreier dette seg om asfalt, som man kun i beskjeden grad legger 
i den kalde årstid. Vår virksomhet har ikke noe ønske om å være til sjenanse for omgivelsene 
og har ingen nattproduksjon av pukk, men må holde produksjon og utlevering av asfalt i gang 
for å oppfylle de krav som samfunnet stiller med hensyn på varetilgang til prosjekter som 
omlegging av vei og bane og til asfaltering av de store veiene. Dette skjer, som de fleste 
veifarende opplever,  stort sett på natten, når trafikken er lavest og ulempene ved midlertidige 
omkjøringer er minimale. Asfalt er ferskvare og produseres stort sett i samme takt som den 
legges ut. Det er veiholder,- Statens Veivesen og i noen grad kommunene, som stiller krav om 
nattkjøring fra asfaltverkene,-  og er ikke noe uttrykt ønske fra hverken asfaltfabrikkeierne eller 
deres ansatte. 

Natt til tirsdag 1. juli
Som nevnt ovenfor er det prosjekter der Feiring Bruk / Feiring Asfalt er pålagt å levere utenom 
«ordinær arbeidstid»,- dvs utenom tidene 06.00 – 22.00. Vi har sett nærmere på angitte 
tidspunkt på natten til 1. juli. Det ble da omkring 05.30-06.00 foretatt 4 eksterne utveiinger av 
pukk, mens det fra asfaltverket i tiden 22.00 – 06.30 var 27 utveiinger til Lemminkäinen og NCC 
Roads sine veiprosjekter for Statens Vegvesen. Nattkjøringen med asfalt utgjorde således 54 
passeringer  og stemmer ganske bra med beskrivelsen i brevet.

Søndag 20. juli
Det foregikk ingen utveiinger med pukk, mens asfaltleveranser til AF med NCC Roads som 
underentreprenør skjedde med 28 utveiinger fra 06:47 til 16:51. Det aktuelle prosjektet var 
Sydhavna / Ny tilførselsvei E18 til Sjursøya. Byggherre var Statens Vegvesen, som krevde 
søndagslegging fordi E18 måtte stenges. 

Trafikkfare / myke trafikanter
Da rekkehusbebyggelsen på Finstad ble prosjektert var det årlige antall lastebilpasseringer fra 
Feiring Bruk det dobbelte av dagens. I 1977 var antallet ca 135% av dagens. Likevel tok man 
ikke hensyn til dette og unnlot å prosjektere både støyvoller og gangveg på deler av 
strekningen. Det fins i dag meget effektive støyskjermer som kunne egne seg for demping av 
hjulstøy, i hvert fall på den nedre del av nevnte vei. På den øvre delen er bebyggelsen oppe på 
fjellet over veien og  skjerming måtte i tilfelle ha annen utforming. Vi har imidlertid sett at det 
planlegges G/S-vei opp til vår private vei (Feiringveien), noe som vil være kjærkomment for 
sikkerheten til myke trafikanter.

Salgsverdi
Feiring Bruk ønsker ikke å kommentere faren for redusert salgsverdi på annen måte enn at det 
ikke har sett slik ut fra 70-åra til dags dato.



Vei til pukkverk gjennom boligbebyggelsen
Klageren påpeker at det ikke er forenlig med vei til et pukkverk gjennom et boligområde. Det 
hadde vært mere ideelt om kommunen hadde tatt hensyn til dette da Finstadbebyggelsen ble 
planlagt,- ca 15 år etter at Feiring Bruk hadde bygd veien. Trafikken var da meget godt kjent. 
Men man ser jo at samme feil gjentas for dagens bebyggelse under oppføring,- f.eks. 
blokkbebyggelsen langs fylkesvei 354 / Nordliveien. 

Kommunens passivitet over for den kraftige utvidede driften
Dette er direkte feil. Det har ikke vært noen markant utvidelse av driften, slik det skrives, men 
fra år til år er det markedsmessige svingninger og tilhørende variasjon i lastebiltrafikk. 

Midlertidige tiltak – stans av all kjøring kveld, natt og helg
Klageren representerer sikkert samfunnsborgere som er avhengig av framkommelighet på vei 
og/eller bane. Uten pukk og asfalt stanser Norge ganske raskt. Skulle all bygging og alt 
vedlikehold av veier og jernbanetraséer kun foregå på dagtid ville trafikkbildet på dagtid med 
køer og forsinkelser sett dramatisk annerledes ut. Her må faktisk hensynet til de store massene 
som bruker vei og bane prioriteres framfor noen oppsittere langs en fylkesvei (beklager å måtte 
si det så direkte). Dette er i tråd med de krav som stilles til alle landets produsenter av slike 
tunge byggeråstoffer og produkter.

Legge veitrasé et annet sted
Klagerens ønske om annen vei til Feiring Bruk har vært ett av temaene ved regulerings-
arbeidene i Lørenskog kommune. Feiring Bruks eiere har pekt på én løsning, som man vel 
nøkternt sett må sies at er den eneste realistiske.

Det gis her en kort redegjørelse for forslaget:

Det ble tidlig planlagt en forbindelsesvei mellom rundkjøringen på Benterud (Hydro-stasjonen) 
og Finstadbekken. Dette i seg selv ville ikke avhjelpe trafikken forbi Finstadrabben,- bare på 
den delen av Losbyveien som går mellom Finstadbekken og Gamleveien.
Også den gang kom det klager på trafikkstøy og Feiring Bruks eiere fikk da utarbeidet et forslag 
til veitrasé fra enden av sin private vei «Feiringveien» ved Losbyveien, over jordene bak Finstad 
Gård og til nevnte forbindelsesvei mellom Benterud og Finstadbekken. Forslaget var en del av 
det innsendte reguleringsplanforslaget i 2003.
Forslaget ville innebært at så vel trafikken til og fra Feiring Bruk, som fritids- og nyttetrafikken til 
Losby-området ville kanaliseres denne veien og en kunne stenge Losbyveien for 
gjennomkjøring. Vei 353 kunne da hastighetsbegrenses eller få andre trafikkreduserende tiltak. 
Forslagsstiller forutsatte at man da var smart nok til ikke å bygge hus tett inntil den nye veien.
Planen forutsatte altså at forbindelsesveien (Benterudforbindelsen) ville bli bygd. Etter den 
informasjon vi etter hvert fikk, strandet prosjektet på hvem som skulle ta kostnadene for bygging 
av en veikulvert forbi Benterud skole.



Skissemessig var planen slik:

Klagers spørsmål til Lørenskog kommune
Feiring Bruks kommentarer:

1
Med en naturlig utvikling i behovet for vedlikehold av veier og forhåpentlig økte bevilgninger til å 
hente inn noe av det tragiske etterslepet i denne sektoren av samfunnet, antar man en forsiktig 
vekst ved Feiring Bruk på 3-5% årlig de kommende 5 år og muligens en utflating deretter. 
Trafikkstøyen er regulert av Veitrafikkloven og Feiring Bruk kan kun være påpasselig med å 
avvise biler som tydelig ikke oppfyller kravene i kjøretøyforskriftene og ellers oppfordre til 
hensynsfull adferd i så vel nærområder som ellers i trafikken.

2
Feiring Bruk har sine tillatelser fra Naboskjønn og Overskjønn i 60-åra og de nødvendige 
konsesjoner fra Landbruksmyndighetene. Videre har Feiring Bruk i lang tid innrettet sin drift til å 
oppfylle de generelle krav til pukkverk fra SFT hhv. Fylkesmannen og i de senere år kravene i 
Forurensningsforskriften. I denne er det vesentlige av fokus på støv og støy relatert til 
produksjon og drift,- ikke veistøy langs fylkes- og riksveier. Lørenskog kommune og Feiring 
Bruk har i en årrekke hatt et visst samarbeid og til dels felles interesser i å få til en regulering av 
Feiring Bruks uttaks- og driftsområder, men etter at Markaloven ble vedtatt er dette ytterligere 
vanskeliggjort ved forsinkelser fra departementenes side. Driftskonsesjon etter dagens regler 
skal bygge på godkjent reguleringsplan og driftsplan. Inntil disse foreligger vil man avvente slik 
søknad. Det nærmeste fagorgan som arbeider med driftskonsesjoner er Direktoratet for 
Mineralforvaltning i Trondheim.



3
Da det ikke har vært noen utvidelse av driften ved Feiring Bruk, har heller ikke Lørenskog 
kommune vært involvert som høringsinstans i noe slikt. Det samme gjelder asfaltverket, som 
har eksistert siden 1963. Den eneste endringen de siste år var modernisering av 
asfaltproduksjonsanlegget i 2006, med store investeringer uten at det medførte økt kapasitet. 
Her ble nødvendige søknader innsendt og godkjent.

4
Driften ved anlegget er lovlig og hjemlet i Naboskjønn og Overskjønn inntil ny regulering 
foreligger.
De forestående reguleringsarbeidene er således i første rekke en flatemessig regulering og har 
ikke som hensikt å påpeke eller rette på ulovlige forhold. Når godkjent reguleringsplan 
foreligger, skal Feiring Bruk besørge godkjent driftsplan. Denne vil beskrive driftsopplegget med 
etapper og sannsynlig framdrift, samt etterarbeider for omdannelse til angitte reguleringsformål. 

5
Feiring Bruk er selvsagt også bekymret for en slik utvikling, der det av planene synes å legges 
til rette for stor grad av eksponering av boliger mot Feiringveien. Finstadbebyggelsen vil også 
miste det viktige friluftsområdet mellom seg og Feiringveien, noe vi forstår at det protesteres i 
mot. 

6
Feiring Bruks tidshorisont er foreløpig, med de gjeldende grunneieravtaler, fram til 2060. Hva 
som skal skje etter denne tid er vanskelig å ta stilling til, men man kan vel med rimelig grad av 
sikkerhet anta at samfunnet da er minst like avhengig av pukk og asfalt som nå, og at uttaket 
heller ikke vil bli mindre etter hvert som flere av de eksisterende anleggene i Oslo-regionen blir 
tomme for råvarer. Feiring Bruk antar at de sentrale myndigheter lenge før det vil ha et ord med 
i laget om man i det hele tatt får anledning til å legge ned et slikt anlegg for utnyttelse til andre 
formål før ressursen er tømt, som for Feirings del vil være sannsynlig omkring år 2100.


