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Hensikt med regional plan for masseforvaltning i Akershus

 Få en mer langsiktig og 
helhetligmasseforvaltnin
g i fylket

 Antall innbyggere og 
byggeaktiviteter er 
økende – økt behov for 
byggeråstoff 

 Prosjekter som generer 
store mengder 
overskuddsmasser som 
er vanskelig å bli «kvitt»

Vedtak om utarbeide en 
regional plan ifm regional 
planstrategi 2013 -2016

Planen med tilhørende 
handlingsprogram for perioden 
2017 – 2020 ble vedtatt i 
fylkestinget 24. oktober 2016



Mål
• Sikre byggeråstoffer og uttaksområder for 

fremtidige behov i Akershus. 

• Sikre arealer for massemottak, gjenvinning 
og lovlig deponering. 

• Sørge for størst mulig gjenbruksandel av 
gjenvinnbare masser.

• Redusere miljø- og samfunnsbelastning fra 
areal for massemottak, massehåndtering 
og massetransport.



Hva er masseforvaltning?
• Byggeråstoff

– Pukk: fast fjell
– Grus og sand: naturgrus og sand

• Overskuddsmasser 
– Gravemasser 
– Byggavfall

• Gjenbruk
– Nyttiggjøring

• Mottak av masser
– Vesentlig terrenginngrep
– Mellomlager
– Behandlingsanlegg
– Bakkeplanering
– Terrengregulering (utfylling)
– Jordforbedring
– Jordflytting
– Nydyrking
– Deponi



Gjenbruk av overskuddsmasser
– fra avfall til ressurs

 Pukk, grus, matjord og andre jordressurser 
- ikke fornybare ressurser.

Nyttgjøring i størst mulig grad
 Bedre tilgang på godkjente, store og langsiktige 

arealer for lagring.
Mer mellomlagring av masser for øke gjenbruken 

av masser
 Plassere områder for gjenvining og mellomlagring 

nær sentrale vegnett og utbyggingsområder
Økt kunnskap om forurensningsfaren for å unngå 

deponering av masser som kunne vært gjebrukt



Utfordringer
Befolkningsvekst i Oslo og Akershus – behov for 

byggeråstoff
Pukkforekomster  - 4 pukkverk i Akershus av 

nasjonal betydning
Grusforekomster  - 4 grusforekomster er kartlagt
Gravemasser og byggeavfall
Rene naturlige masser
Bygg- og anleggsavfall
Gjenbruk av overskuddsmasser



Strategier for langsiktig 
masseforvaltning

4 strategier for å møte utfordringene i
Akershus: 
Overordnet strategi
Strategier for å sikre arealer for uttak av 

byggeråstoff
Strategier for å sikre arealer for mottak, 

bearbeiding og deponering av 
overskuddsmasser

Strategier for økt gjenbruk



Klima- og miljøbelastning 



• Etablere arenaer for samarbeid

• Digtale plankart, byggeråstoff

• Digitale plankart, 
mottakssituasjon

• Kartlegge arealer som er egnet 
for mottak osv. (ATP)

Gjennomføring



Handlingsprogram



Etablere en arena for samarbeid
 Politisk dialogmøte med myndigheter, prosjekter og 

kommuner er gjennomført
 Mål for møte: felles virkelighetsforståelse av 

utfordringene og peke på tiltak og løsninger
 Tiltak kortsiktig og langsiktig løsningsgruppe

 Kortsiktig løsningsgruppe i samarbeid med Bærum 
ressursbank

 Skal vurdere kortsiktige utfordringer og finne 
praktiske løsninger

 Oppstartsmøte 25. oktober. 
 Arbeidsgruppemøter og 4 fellesmøter i 2020 



Takk for meg
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