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Driftsplan for løsmasser, Rage Gnr 36 Bnr 1 

 

Regulering plan nr:   1996  00005 

Grunneier:                   Leif Oddvar Espedal     gnr36 bnr 1      beliggenhet   Oltedal , Rage 

Uttaks firma:              Nils Reime Maskin AS, Sælandsveien 244, 4342 Undheim 

 

 

Denne driftsplanen omfatter en begrenset den av reg plan 1996 00005 , er merket på oversiktskart 

på hvilket område den gjelder for, dette pga en større del er lagt igjen og ta i bruk som LNF samt at 

det finnes enda en del med fjell som kan tas ut ved behov for / av Lemminkainen Norge AS 

 Uttaket ligger rett ved RV 45, og det ikke bolighus i nærheten av uttaket. Det ligger en hytte på 

østsiden, mellom uttaket og hytten er det en naturlig forhøyningen og avstanden er ca 300 meter. 

 

Oppstartfasen: Uttaket ble startet i ca 1984 og har vært drevet av Lemminkainen frem til 2004, og 

det er fortsatt en avtale med grunneier og Lemminkainen på uttak av fjell. 

Massene som tas ut brukes for å produsere masser til ubunden bruk og tilslag til betongprodusenter 

/asfalt. Det deponeres og rene gravemasser i uttaket fortløpende i samsvar med avslutningsplanen. 

Innholds fortegnelse tegninger. 

Tegn nr O-01 oversikt 1:50000                                   E-01-rev.B   Etappe 1 og 1A 

              O-02-rev.B    oversikt etapper                      E-01B            Etappe 1A og 1B  

              A-01               Snitt alle etapper                     E-02-rev.A    Etappe 2 

              A-02-rev.A    Snitt A_A og B_B                      F-01               Avslutningsplan etappe 1 og 2 

              A-03              Avslutningsplan for etappe 1 og 2 + etappe 3 (fjell uttaket)    

              Reg plan 1996 00005 



 

 

 

Felles for alle etapper der det lastes ut råmasser. Skulle det fremkomme fjell på noen eller deler av 

etappene, skal driftsplanen omarbeids og innsendes på nytt ved behov. Det er i utgangspunktet tenkt 

at fjellet i disse etappene ikke skal tas ut, og gjenlegging planen skal justeres når det på treffes fjell. 

Det skal heller ikke tas ut masser under grunnvannsspeilet. 

Sikring av uttaksområde skal vurderes av HMS ansvarlig i selskapet eller annen fagperson ved 
befaring på stedet. Sikring er vurdert, men ikke tatt med på planene, da det kun blir naturlig 
graveskråning i grustaket og avslutninger mot fast fjell. 

Bommen ved innkjøringen skal være låst når det ikke er aktivitet i uttaket. Skilt med fare skal settes 

opp ved innkjørselen. Det skal og settes opp skilt om fare i begge ender av uttaket. Midlertidig sikring 

skal til enhver tid være i henhold til lover og regler. 

 

 

Driftsetappe :1 og 1A  tegn : E:01-revB 

Vei inn fra RV 45 er etablert med bom, og godkjent av SVV. 

Etappe 1 er delt i 3: der det er Etappe 1A som er dagens hoved uttak.  Der vil foregå uttak av masser i 
etappe 1B samtidig med 1A, da det her er forekomster av andre fraksjoner. 

Etappe 1 vil i hovedsak bli disponert til lagring av avdekkingsmasser og mellomlagring - sortering av 
uttaksmassen i denne driftsperioden. 

Uttaket starter i rekkefølge på etappe 1A 

Etappe 1   er på ca. 32 daa med et rest volum på ca. 250 000 fm3. Med et planlagt uttak i året på 

20000 fm3 vil driftstiden være ca. 12 år i etappe 1.  Det lastes ut henhold til tegning nr E:01 / A-01 på 

retning og kote høyder. Når det påtreffes fjell, renskes dette og tilpasses avsluttings planen (F-01)   

Sikring av skåninger foretas før jord legges på. Masser i etappe1B tas ut før  jord legges tilbake etter 

endt uttak i 1A og B 

Sikrings gjerde settes opp og monteres etter vurderinga til fagperson, HMS ansvarlig. 

 

 
Driftsetappe: 1B    tegn : E-01B 



Etappe 1B er på ca 24 daa med et volum på ca 190 000 fm3. Med et planlagt uttak i året på 20000 fm3 

vil driftstiden være ca 9 år.  Det lastes ut henhold til tegning E-01B på retning å kote høyder. Det tas 

ut masser til det påtreffes fjell. 

 Sikring av skåninger foretas før jord legges på.  

 

 

 

Driftsetappe: 2   tegn nr : E-02-revA 

Etappen drives parallelt med andre etapper, dette pga det hentes ut stein herfra for å bli blandet 

med stein fatting grus i etappe 1 

OBS: Før uttak av grusmasser i nivåer må det renskes av steinblokk / rasstein for berørt område.  Ved 

arbeid med å renske rasstein skal det sikres nederst med sperrebånd og skilt. 

Etappe 2 er på ca 27 daa med et volum på potensielt ca 710 000 fm3.  Volumet er veldig usikkert pga 

det ikke er utført målinger hvor langt det er inn til fjell. Området består av ur og til dels store blokker, 

som må fjernes før en kommer inn til grusmassene. Massene må tas ut fra toppen, og det er allerede 

etablert vei for gravemaskiner og tatt ut noe blokker og steinmasser fra uren. På denne etappen vil 

det bli mye tilpasninger til fjellet konturer som kommer frem etter hvert som massene tas ut. 

Fjellet skal renskes rent etter hvert som uttaket går nedover i nivå. 

 Med et planlagt uttak i året på 20000 fm3 vil driftstiden være ca 35 år i etappe 2.  Det lastes ut 

henhold til tegning nr E-02 på retning og kote høyder. Sikring av skåninger foretas før jord legges på. 

Jord legges tilbake etter endt uttak etter tegning nr F-01. 

 
Driftsetappe : 3  

Til hører Lemminkainen Norge AS 

 Etappe 3 er på 26 daa og det ikke laget driftsplan for, siden det ikke foreligger konkrete planer for 
uttak av fjellmasser i denne omgangen.  Denne etappen ligger på en annen grunneier og skal ikke 
berøres av Nils Reime Maskin AS. 

 

 

Avsluttings plan:  Tegn nr  F-01 
Ved ferdig uttak ned til kote 42  er det regnet at det er plass til 790 600 m3 fyllmasser for en 
hensiktsmessig  arrondering til landbruks jord. 



Anleggsvei og andre installasjoner fjernes og anleggsvei gjøres om til jordbruksvei. 

Gjesdal Kommune kontaktes for å sjekke om slam rensebasseng kan fjernes. 

Det avholdes overlevering til grunneier og sendes avslutting rapport til nødvendige instanser. 

Fond eller garantier løses ut. 
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Etappe 1A

Etappe 1BEtappe 1

A - A

Uttaksgrense

Uttaksgrense

Reguleringsplansgrense

Reguleringsplansgrense

Uttaksgrense

Etappe 1

Etappe 2

Vertikalsnitt for dagens situasjon
og uttaksetetappene
A - A
B - B

B - B

A3

Foreslått sikringsgjerde

A-01

Kote + 58,5
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