Sammendrag
Sweco Norge AS er engasjert av Arne Myreng til å utarbeide driftsplan for masseuttak på
Gnr/Bnr 22/1 i Narvik Kommune. Driftsplanen inneholder planer for drift av uttaket, planer
for avslutning og istandsetting, samt plan for sikring under drift og etter avslutning.
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1

BAKGRUNN
Det er utarbeidet en driftsplan for videre driving av Geisvikskaret(brenna) pukkverk,
gnr/bnr 22/1, i Narvik kommune. Driftsplanen er utført med bakgrunn i krav om
driftskonsesjon i henhold til Minerallovens § 43 og kommuneplanens arealdel for Narvik
kommune. Driftsplanen utføres i dialog med Direktoratet for Mineralforvaltning, som også
er godkjenningsmyndighet.
Driftsplanen omfatter perioden 2019-2025 og er utført med bakgrunn i «Veileder for krav
til Driftsplaner ved uttak av mineralske råstoffer fra fast fjell og løsmasser i dagen» fra
Direktoratet for Mineralforvaltning (Dirmin). Aktuelt område er ikke regulert og gjeldende
reguleringsplan finnes ikke per dags dato.
Det har vært drevet pukkproduksjon ved knusing av fjell på denne forekomsten siden
1998, før dette har det vært drift på urmasser. Årlig uttak har variert i de siste årene, og
har ligget på ca 10.000-15.000 fm3.
I dag drives det inn i fjellsida i nordlig retning hvor bunnen av bruddet er på ca kote 89.
Det foregår produksjon på et område på ca 24 000m2, og angrepspunkt for uttak av fjell
gjøres langs en ca 200 m lang strekning. Driftsplanen legger opp til videre drift som
fornuftig utnytter ressursen og samtidig ivaretar naturlige terrengformene i området etter
avsluttet drift. Uttatt berg skal brukes i pukkproduksjon.

2

LOKALISERING
Geisvikskaret er et markert skar med retning øst-vest, synlig som forsenkning i terrenget.
Forekomster ligger ca 15 km nord for Narvik, og ca 4 km syd for Bjerkvik, se oversiktskart
i figur 1. Geisvikskaret(brenna) pukkverk ligger ca 300 m opp fra dagens E6 som vist på
tegning G01. Adkomsten til pukkverket er via en anleggsvei tilknyttet E6.
Området generelt er kupert. Fjellsida det drives inn mot stryker langs Geisvikskaret som
fortsetter gjennom terrenget østover. Fra bunn av byggegropen og opp til toppen av
fjellsiden er høydeforskjellen ca 70m. Fjellsiden er bratt, men på toppen heller terrenget
slakt oppover mot øst.
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Figur 1: Bilde tatt mot nord. Typisk sprekkemønster massetak Geisvik.

7.1

KVALITET OG UTFØRTE UNDERSØKELSER AV FOREKOMSTEN
Ressursen skal brukes som byggeråstoff, hovedsakelig pukk, kult og tilslag i asfalt der
kvaliteten er god nok. Steinprøvene fra masseuttaket er testet i laboratoriet ved UiT.
Utførte tester er:
-

Los Angeles-verdi

-

Micro Deval

-

Flisighetsindeks

Los

Fra NGUs database finnes det noen tester som er tatt fra Geisvikskaret(brenna)
pukkverk. Disse er vist i tabellen under
Tabellen er hentet fra NGUs database, forekomstområde 1805-525.
Testmetode

Antall
analyser

Testfraksjon
i mm

Testresultat

Densitet

2

8.0-11.2

2.83

Fallprøve (Sprøhetstall)

1

8.0-11.2

51.9

Fallprøve (Flisighet)

1

8.0-11.2

1.38

Fallprøve (Steinklasse)

1

8.0-11.2

3

Abrasjon
(Abrasjonsverdi)

1

11.2-12.5

0.86

Abrasjon (SA-verdi)

1

11.2-12.5

6.2

Los Angeles (LA-verdi)

1

10.0-14.0

28.0

Poleringsmotstand (PSV)

1

10.0-14.0

59

Micro Deval (Micro Deval
koeff.)
Kulemølle

1

10.0-14.0

20.0

1

8.0-11.2

22.6

Kulemølle

2

11.2-16.0

23.0
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8

DRIFT AV UTTAKET

8.1

UTFORMING OG FASEPLANER
Driftsplanen omfatter plan for utforming ved videre uttak av masser. Det planlegges
videre drift på bruddet innover i samme retning som tidligere uttak. Tagning G02 viser
uttaksområdet og dagens terrengkoter. Årlig uttak av masser i planens periode anslås til
ca 10.000-15.000 fm3. Produksjonen vil tilpasses behovet i markedet. Fraksjoner som
skal produseres styres av etterspørselen i markedet, men i hovedsak pukk, kult og tilslag
til asfalt og andre vegformål.
Massene i området vil bli tatt ut med palledrift, hovedsakelig med paller på 12 m høyde,
og pallebredde på 10 m.
Driftsplanen omfatter uttak av masser i tre faser. I fase 1 tas masser ut i toppnivå, og en
paller seg så suksessivt nedover i bruddet til man kommer til bunnivået.
Totalt volum er anslått til 123.000 fm 3.
Fase1
Jfr. tegning G10.
1 Det skal gjennomføres opprydding, maskinrensk og tilstrekkelig sikring av nye
skjæringer i Geisvikskaret(brenna) pukkverk.
2 Det etableres anleggsvei opp til pallenivå for fase 1 kote 113. Vegetasjonsdekket og
jordmasser fjernes først.
3 Det etableres viltgjerde i overkant av eksisterende skjæringer. Sikringsgjerde etableres
ca 5 m innenfor planlagt skjæringstopp der hvor skjæring blir høyere enn 3 m, se tegning
G13.
Øverste angrepspunkt for topp skjæring blir ca kote 125, ca 36 m høyere enn dagens
bunnivå. Man tar seg derfra ned en pallhøyde til kote 113. Bruddets øverste bakvegg skal
i hovedsak følge kotenivå +125 i ca 180 meters lengde. Ved gjennomførelsen tilpasses
skjæringskanten med terrenget på en fornuftig måte. For å ivareta gunstige
avrenningsforhold, skal bunnen på hver pall etableres med ca 3% sørøstlig fall i hver
fase.
Fase 2
Jfr. tegning G11. Fase 2 omfatter å ta seg ned en pallhøyde fra bunnivå fase 1 kote +113,
til kote +101. Bakveggen gjøres fortløpende ferdig med rensk og sikring.
Adkomstveg tilpasses det nye pallenivået.
Fase 3
Jfr. tegning G12. Fase 3 omfatter å ta seg ned en pallhøyde fra planet i fase 2 kote +101,
til kote +89. Bakveggen gjøres fortløpende ferdig med rensk og sikring.
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8.2

DRIFTSTID FOR UTTAKET
Tidsperspektivet til fase 3 avhenger av produksjonsnivået i framtiden. Denne driftsplanen
vil gjelde frem til 2025 og videre drift etter må beskrives i en revidert driftsplan.

8.3

PRODUKTLAGER, DEPONI OG FASTE INNSTALASJONER
Masser bearbeides på stedet, deponering av skrotmasser, og ferdige fraksjoner gjøres
også på stedet, som angitt i tegning G02. Det er en plasthall, garasje og ei strømbu som
er faste installasjoner på Geisvikskaret(brenna) pukkverk. Plassering av disse kan man
se på tegning G02. Vrakmasser som lagres på stedet skal legges ut i ved istandsetting
før området skal gjensås.

8.4

ANLEGGSTEKNISKE FORHOLD
Sprengning utføres med konvensjonell sprengning med boremønster 2 x 3 m, og borehull
på ø75 mm. Tilstedeværelse av tre markante steile sprekkesett forutsetter vektlegging av
riktig boreutstyr.
Det skal sprenges forsiktig inn mot endelig bruddvegg for å få mest mulig stabile
skjæringer, og minimere behov for ekstra sikring.
Utkjøring av produserte masser går via privat anleggsvei og ut på E6. Denne driftsplanen
har ingen innvirkning på trafikkmengden jamført med dagens situasjon.

9

SIKRINGSTILTAK OG HENSYN TIL NATUR OG OMGIVELSER
Med 12 m høye paller får en høye skjæringer som må sikres tilstrekkelig. Fjellskjæringer i
bakkant renskes, hovedsakelig med bruk av spett og maskinrensk. Ved lokal stor
oppsprekking av fjellet, eller ved dårlig kvalitet av skjæring, kan det bli behov for sikring
med bolter og nett. Ved mye isdannelse skal permanente skjæringer vurderes sikret med
isnett.
Over alt hvor høyde på skjæringer overstiger 3 m skal det etableres viltsikkert gjerde for å
hindre adkomst til pallene. Etter hvert som faser avsluttes og en trekker seg tilbake med
maskiner og utstyr, skal sikringsgjerde etableres for hver skjæring. Strekningen mellom
Geisvik og Bjerkvik er et område der østavinden tar svært hardt. Spesielt i området ved
Geisvika gir denne vindretningen kraftig vind. Dette medfører også en del snødrift, det
anbefales derfor gjerdehøyde minst 1.8 m.
Området låses av med bom ved avkjørsel fra E6, og det suppleres med fareskilt.
Ytterlig skjerming mot støv og støy for nærmeste bebyggelse vurderes ikke nødvendig
ettersom avstanden til nærmeste bebyggelse er mer enn 200 m fra produksjonsområdet,
samtidig ligger produksjonsområdet ca 50 m høyere enn nærmeste eiendom. Bebyggelse
nedenfor massetaket skjermes også naturlig av midlertidige deponi. Masseuttaket ligger
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geografisk skjermet fra annen infrastruktur, bebyggelse og friluftsliv. Driftsplanen
medfører ikke endring i mengde av støy, støv eller innsyn jamført med dagens situasjon.
På anleggsvei hvor det vil ferdes tung trafikk skal det etableres autovern for i ytterkant
ved steilt sideterreng/fylling for å unngå at kjøretøy kan gli av veien, spesielt i vinterstid.
Kjøretøyenes tilstand må vies oppmerksomhet da deler av anleggsvegen blir steil.
Inspeksjon av utført bergsikring gjøres av bergteknisk ansvarlig ved jevnlige inspeksjoner.
Foreløpig antas det tilstrekkelig med inspeksjon en gang hvert år, da årlig uttaksvolum er
begrenset.
Overflateavrenning begrenses i dagens situasjon i stor grad av stor infiltrasjonsevne i
grunnen. Avrenning til Moelva er i dagens situasjon også begrenset som følge av dette.
Det skal etableres tilstrekkelig grøft gjennom produksjonsområdet for å kontrollere
avrenning.

10

AVSLUTNINGSARBEIDER OG ISTANDSETTING
Geisvikskaret(brenna) pukkverk ligger i et skogkledt kupert naturområde. Det drives
normalt mot et skar som gjør at naturlige terrengformen i området i størst grad blir
ivaretatt. Det skal legges til rette for tilvekst av stedlig vegetasjon på pallene etter endt
drift. Alle toppmasser skal lagres på stedet med det formål å kunne legges tilbake på
pallene etter endt drift. Dette vil sørge for at verdifulle frø og plantedeler blir tilbakeført slik
at vegetasjonen blir den samme som før oppstart av Geisvikskaret(brenna) pukkverk.
Maskiner og verdier på eiendommen skal selges, og annen infrastruktur saneres
forsvarlig. For å få tilstrekkelig med toppmasser kan det også bli aktuelt å innføre egnede
eksterne masser.
Drift på Geisvikskaret(brenna) pukkverk skal fortsette etter omsøkt periode for
driftskonsesjon. Driftsplanen inneholder derfor ikke detaljerte planer for avslutning og
istandsetting av terrenget.
Når det foreligger beslutning om at driften på Geisvikskaret(brenna) pukkverk skal
avsluttes skal det utarbeides en detaljert plan med beskrivelse av istandsetting av
området:
•
•
•
•
•
•
•

Fjerning av konstruksjoner og infrastruktur
Fjerning av skrot og overskuddsmasser
Beskrivelse av tiltak mot erosjon, isdannelse og frostsprengning fra overflaten
Vurdering av permanent terrengforming og landskapsutforming
Permanent sikring mot skred som følge av menneskelig inngripen
Metode og framgangsmåte for vegetasjonsetablering
Tiltak for håndtering av avrenning og overvann
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