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Grus- og pukkforekomster av nasjonal eller regional betydning  

Kriterier for grus-, pukk- og steintippforekomster av nasjonal eller regional betydning 

Generelt: 

Det vil alltid være et visst subjektivt skjønn av de ulike kriteriene som ligger til grunn for 

vurderingen av forekomstens betydning som ressurs ut fra tilgjengelig informasjon. Vurderingen må 

ikke betraktes som endelig og kan bli endret over tid. Forekomstens betydning er vurdert i forhold 

til andre forekomster innenfor en kommune eller en større region. Det vil være en samlet vurdering 

av alle kriteriene som legges til grunn ved bedømmelse av forekomstens betydning. 

Kriteriene: 

In situ-verdi: In situ-verdi representerer mulig verdi i bakken (bruttoverdi), før eventuelle 

utvinningskostnader er trukket fra. Det er beregnet en verdi basert på antatt tilgjengelig ressurser 

innenfor forekomsten og en gitt salgspris (pris basert på mineralstatistikk, NGU og Direktoratet for 

mineralforvaltning). In situ-verdi gir følgelig ikke et mål på økonomisk drivbarhet. Tilgjengelig 

ressurs er en beregnet tonnasje ut fra arealavgrensning av forekomsten og en antatt mektighet. 

Prognosen for hele forekomsten vil kunne avvike betydelig innenfor de delene der det er uttak per i 

dag i henhold til gitt konsesjon. For forekomster der in situ-verdi er vektlagt er det anslått 

bruttoverdi på mer enn 1 000 millioner kroner.  

Kvalitet: Kvaliteten til en forekomst kan variere betydelig. Norske krav for tilslagsmaterialer er 

vektlagt mht. de strengeste krav til veg- (gjennomsnittlig årsdøgntrafikk, ÅDT > 5 000) og 

betongformål (betongfasthet > B25). 

Beliggenhet: Forekomster som ligger kystnært med mulighet for frakt sjøveien dekker gjerne et 

større markedsområde. Transport med båt eller tog gir et lavere CO2 avtrykk spesielt ved større 

leveranser noe som er gunstig i forhold til frakt langs veg. Forekomster som ligger nært viktige 

forsyningsområder, er også gunstig. Generelt vil kostnadene knyttet til transporten overstige verdien 

på råstoffet ved frakt langs veg lengre enn 3 mil.   

Nasjonal forsyning: Bykommuner med tilhørende randkommuner med til sammen mer enn 75 000 

innbyggere, er definert som viktige forsyningsområder. Det er i disse befolkningstette områdene at 

presset på arealbruken er stor samtidig som behovet for byggeråstoff er størst. Forekomster som 

forsyner disse områdene, vil være av nasjonal betydning. Forekomster som forsyner Oslo, Bergen, 

Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand og Drammen vektlegges i så måte. Forekomster som 

forsyner en kommune med et befolkningsgrunnlag mellom 75 000 og 40 000 innbyggere 

klassifiseres til å være av regional betydning. 

Lokal betydning: I tillegg klassifisere NGU mange grus- og pukkforekomster til å være av lokal 

betydning. Disse ansees å være av kommunal betydning for kommunens eget behov for ressurser 

ikke minst i et langsiktig perspektiv, og som er vel så viktig å vektlegge ved kommunal 

ressursforvaltning.     

Forbehold: 

NGU garanterer ikke nøyaktigheten av den gitte informasjon. Kriteriene kan inneholde antagelser 

som ligger fram i tid. Slike antagelser inneholder en naturlig risiko og usikkerhet og faktiske 

resultater kan avvike fra det som er antatt. NGU påtar seg intet ansvar for økonomisk tap eller skade 

som følge av bruk av informasjonen. 


