






 
Driftsplan Solberg Steinbrudd 

 

 
 

Sammendrag: 

Det planlegges utvidelse av Solberg steinbrudd, der Koren sprengningsservice AS søker utvidelse av 
eksisterende driftskonsesjon. Forekomsten består av glimmerskifer, amfibolitt og kvartsitt og denne er 
tenkt utnyttet gjennom palldrift med mobilt produksjonsutstyr. Tilgjengelige reserver er  m3, sett 
bort i fra reguleringsplanens tidsbegrensning på 30år 

Laget av: Audun Sletten, Bergingeniør  
Dato:  28.06.2017 
Oppdragsgiver: Koren Sprengningsservice AS 
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 Parter 
Grunneiere:  

Gnr. 130 bnr 1,  Midtre Gauldal  Kommune  
Grunneier:  Robert Solberg, 7288 Soknedal  
 
Det foreligger grunneieravtale for eiendommen, jf. vedlegg 1A.   
 
 
Tiltakshaver: 
Navn:     Koren Sprengningsservice AS 
Adresse:   Åsan 312, 7357 Skaun 
org.nr:     932 367 890   
Kontaktperson:   Daglig leder Tor Borten, tlf.40406163  
Bergteknisk Ansvarlig: Leif Koren, tlf. 975 47 190 

 

Naboer:  

Gnr/bnr  Navn            Adresse    

4011/23  Jernbaneverket   Pb 4350, 2308 Hamar  
133/1 Ola Ertshus  7288 Soknedal 
130/13 Bjørn Wang  7288 Soknedal  
130/4 John Idar Aasenhus  7288 Soknedal  
130/3 Ola Østhus  Ny-jord veien 203, 7039 Trondheim   
82/19 Åse Marie Fossum  Søbstadveien 47 A, 7088 Heimdal  
132/1 Stein Haanshus 7288 Soknedal  

 

 Tiltakets plassering  
Steinbruddet ligger i Midre Gauldal kommune, på østsiden av E6 like sør for Soknedal. Fra 
midten av dalen, hvor elva Sokna renner, stiger terrenget oppover dalsiden, til det flater litt ut 
der hvor steinbruddet ligger. Bruddets plassering er vist på oversiktskart, vedlegg C.  
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 Plangrunnlaget 
Driftsområdet reguleres av Detaljplan Solberg Steinbrudd og deponi, vedtatt i kommunestyret 
15.06.2017. Utdrag av reguleringsplankart følger nedenfor:  

 
Figur 1 Reguleringsplan - kart og -bestemmelser følger i sin helhet vedlagt, jf. vedlegg A og B. 

 

3.1 Nærmere om planbestemmelsene   
Reguleringsplanes bestemmelser legger premissene for driften. Disse er vedlagt i sin helhet i 
vedlegg B. Spesielle bestemmelser det er verdt å bemerke seg ramses opp under: 

- §2f  uttaket kan foregå ned til kote +410.  

- §3b  traktorvei (S2) til setereiendommene skal legges om.  

- §2n  Myrmasser skal ikke deponeres nærmere enn 20 meter fra nærmeste vassdrag 

- §2o Tilbakeføring til LNF(R) formål skal senest skje 30 år etter at reguleringsplanen er 
vedtatt. 

- §2i Område D2 skal benyttes som deponiområde, men før det er aktuelt skal steinmasser 
tas ut. 

Sistnevnte bestemmelse kan ikke etterleves da haugen i D2 viser seg å bestå av løsmmasser.  
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 Konsesjonsområdet  
Koren Sprengningsservice søker om utvidelse av eksisterende konsejon gitt 02.10.2015. 
Eksisterende konsesjonsområdet er på 62daa. Området det nå søkes utvidet konsesjon for, er 
på 185daa og er avsatt til råstoffutvinning (R1) og deponi (D2) i vedtatt reguleringsplan.  

 Beskrivelse av steinbruddet 
5.1 Geologi 
Området ligger innenfor gulagruppen, bestående hovedsakelig av kaledonske skifere. Den 
dominerende bergarten innenfor dagens brudd og det nye konsesjonsområdet, er en kalkholdig 
fylitt. Denne finnes hovedsakelig vest på området. Langs østsiden finnes en intrusjon av 
kvartsitt/trondhjemitt og spredt ca. midt på området finnes soner av mørk biotitt amfibolitt. 
Bergartslagene stryker nord-sør-retning med slakt fall mot øst. Dette betyr at mengden kvartsitt 
vil avta på lavere pallnivåer.  

5.2 Kvalitet 
Testing utført av NGU og NTBL viser at pukk fra Solberg har gode mekaniske egenskaper som 
gjør at det egner seg til flere formål innen bygg og anlegg, bla. i vegfundament. 

De tre ulike bergartene har ulike kvaliteter som byggeråstoff. Kvartsitten er slitesterk, men sprø, 
hvilket gir fordelaktig (lav) Micro Deval og Kulemølle, men svakere (høyere) LA-verdi. 
Glimmerskiferen, som det finnes mest av, er seig og motstår nedknusing, men har en lavere 
slitestyrke enn kvartsitten.  

Den mørkeste bergarten, biotitt-amfibolitt, er også sterk, men på grunn av stedvis sterk 
foliasjon, gir den et veldig flisig produkt med skarpe kanter. 

De ulike bergartene kan identifiseres i stuff og røys og kan med mobilt utstyr produseres 
selektivt til ulike produkter. Tiltakshaver praktiserer også bevisst blanding av kvaliteter.   

 

5.3 Dagens bruddrift 
Bruddet drives i dag på to nivåer, ca kote +440 og +420. Øverste pallvegg har i dag en høyde 
på mellom 15 og 20m opp til bruddkanten.  

Driften foregår med kun mobilt utstyr; gravemaskin laster direkte fra røys til grovknuser som 
sender materialene videre til finverket, før de ulike fraksjonene havner i dunger på bakken, som 
så flyttes med hjullaster. Denne metodikken gjør at utstyret og ferdigvaredungene «følger etter» 
den enhver tid produserende salverøysa.  
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 Planlagt uttak, opprydding og sikring under drift 
Driften skal fortsette som før, med bruk av mobilt utstyr; borerigg, graver, grovknuser, finverk, 
og hjullaster. Bruddet må drives slik at det er nok plass til knusing, sikting og ferdigvarer på 
pallen som det produseres fra. Dette fordi man ønsker direkte opplasting fra røys til produksjon.  

Følgende parametere er lagt til grunn for design av bruddet: 

Pallhøyde 14m 
Minimum pallbredde    8m 
Stigning vei opp til +438 nivå 1 : 8 
Maks stigning småveier 1 : 5 

 

6.1 Driftstider 
Drift tillates;  - mandag – fredag 07.00 – 19.00,  

- lørdag 09 -15.00 (kun utkjøring)  
- sprenging, mandag – fredag 07.00 – 16.00,  
   Naboer skal være varslet før sprenging.  

 
I turistsesongen, 1 – juni – 30. august er tillatt driftstid i ukedager fra 08.00 – 18.00.  
Dette i tråd med avtale mellom grunneier og campingplassen.  
 
Unntaksvis tillates opplasting og transport av masser utenom fastsatt driftstid når massene skal 
gå direkte til uforutsette reparasjoner, utbedring av veier og andre tiltak hvor det det foreligger 
store samfunnsmessige behov. 

 

6.2 Plan for uttak 
Etappe 1:  

 Nytt nivå sprenges ut på kote +452.  
 Dagens øvre nivå på ca +438 og +452 drives sørover som en dobbel-pall slik at stein 

havner på +438 nivå hvor produksjon vil foregå. 
 Jord fra avdekking rankes langs vestsiden og i nord. 
 Etter at bruddkant er utvidet ca. 90m innover, kan nederste nivå +424 følge etter. 

 
Etappe 2a (full utnyttelse)  

 Nytt areal avdekkes. Dobbeltpallen på +438 og +452 drives videre sørover 
 Pallnivå +424 følger etter 
 Aller nederste nivå +410 åpnes for uttak i nord ved behov. 

 
Etappe 2b (tidlig avslutning) 

 Iverksettes hvis uttak har vært lite og bruddet må avsluttes innen 2047, jfr. §2o. 
 Uttak fortsetter da nedover på +424 og +410, i stde for å avdekke nye areal.  

 
Deponiområde D2: 
Ny kunnskap om dette området, tilsier at det består av mektig lag morenemateriale, hvilket betyr 
at utvinnbar mengde stein ned til kote +410 er marginalt. D2 er derfor utelatt fra uttaksplanen.   
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Miljøovervåkning 
Utslipp til bekken mot øst, overvåkes og journalføres med tanke på suspendert 
stoff. Prøveresultater legges frem innen ila. sommeren 2018.  
Avbøtende tiltak iverksettes ved behov.  

Støy Maskiner opererer i størst mulig grad nede i bruddet, for å redusere hindre 
utbredelsen av støy. Reduserte Driftstider i turistsesongen.  

Friluftsliv og tilgang 
til sæter 

Tilkomst til sætergårdene sør for området sikres med ny sætervei langs 
østsiden, som vist på kart. Skilting vil høflig informere om virksomheten og 
henvise til der det er trygt å gå 

 

 

 Avslutningsplan 
Reguleringsplanen gir føringer om å avslutte driften 30 år etter vedtak, dvs. i år 2047. Da skal 
området avsluttes og tilbakeføres til LNFR jfr. bestemmelse §2o. 

Tidsbegrensningen på 30år vil etter alle solemerker, gjør at bruddet må avsluttes før 
uttaksetappe 2 blir helt ferdig som vist i kartvedlegg F. I såfall er det fordelaktig å fremskynde 
utvinning på de nederste nivåene +424 og +410, fremfor å avdekke nye arealer sørover.  

Bruddveggene avsluttes med 14m pallhøyde og 12m pallbredde som gir veggvinkel på 44°. 
Innerste rast sprenghull bores med tettere hullavstand for å gi en slett og stabil bakvegg. 
Pallkantene og bruddkanten renskes og sikres ved behov. 

Bruddkanten mot sør, må sikres mot uønsket ferdsel fra mennesker og dyr, ved å sette opp 
solid gjerde. Langs vestre bruddkant, stiller seg annerledes vedrørende ferdsel og krav til 
sikring. Her er det svært bratt terreng på utsiden, som i seg selv utgjør hinder for ferdsel. På 
grunn av innsynet fra bebyggelsen og campingplassen nedi dalen, er det bedre å anklegge en 
liten voll, enn å sette opp en skjemmende gjerde.  

Tilbakeføringen til LNFR etter endt drift, er tenkt utført ved å legge ut jord og vegetere pallene 
og toppen av bruddkanten. I bunn av bruddet er det tenkt utlegging av et sjikt med 
deponimasser, som kjøres inn fra nærliggedne anleggsprosjekt. Oppå dette legges et topplag 
med humusholdig masse. Avdekkingsmasser og tilkjørte jordmasser som er mellomlagret, vil i 
stor grad dekke opp behovet.  

 

 















Reguleringsbestemmelser 
Detaljplan Solberg Steinbrudd og deponi   

PlanId 16482015002 
Omfatter deler av eiendommen gnr 130 bnr 1, Midtre Gauldal Kommune   

 
Kunngjøring av planoppstart:    13.02.2015 
Behandling 1.Gang i NPM – utvalg:  19.09.2016 
Offentlig ettersyn og høring:   05.10.2016 – 18.11.2016. 
Behandling 2. Gang i NPM – utvalg:  29.05.2017. 
Egengodkjenning MGK kommunestyret:          15.06.2015 
 
Reguleringsgrensen følger av plankartet og det regulerte området er avsatt til følgende 
formål:  
Pbl § 12-5 nr 1     Bebyggelse og anlegg; Råstoffutvinning(R1), og deponi for rene 

masser (D1 og D2).  
 Pbl § 12–5 nr 2    Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur; veg, annen veggrunn- 

      Grøntareal(S1) 
 
Pbl § 12 -5 nr 5     Landbruks-. Natur- og friluftsformål samt reindrift: LNF areal for  

      nødvendige tiltak for landbruk og reindrift 
 

Pbl § 12 -5 nr 6     Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone: 
Naturområde i sjø og vassdrag 

  
 Pbl  § 12 -6          Hensynssoner; Frisiktsoner, Bevaring naturmiljø 
                          

Reguleringsbestemmelser:  

1. Fellesbestemmelser for alle formål.  
a) Kulturminner og aktsomhetsansvaret.  
Skulle det under bygge og anleggsarbeid i marken komme frem gjenstander eller andre 
spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes 
Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. Lov 9 juni 1978 nr 50 om kulturminner 
(kml) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles 
videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.  
2.  Bebyggelse og anlegg (R1, D1 og D2) 
a) Området skal benyttes til:  

• Uttak av stein med tilhørende virksomhet.  
• Deponering av rene masser.  Rene masser er naturlige masser fra områder der det ikke 

har vært forurensende virksomhet.  



  

b) Uttakets utstrekning i areal bestemmes av formålsgrensene i reguleringsplankartet, 
detaljert plan for uttaket reguleres av driftsplanen som til enhver tid skal være godkjent 
av Direktoratet for mineralforvaltning. 
c)  Innenfor formålsområdet kan det i tilknytning til driften etableres midlertidige 
bygninger og andre anlegg som er nødvendig for driften. 
d) Aktiviteter innenfor planområdet slaø aldri føre til at støyfølsomme bygninger får 
støyforhold som overstiger følgende grenseverdier, forurensingsforskriften § 30 – 7  
Mandag-
fredag 

Kveld mandag-
fredag 

Lørdag Søn-/helligdager Natt (kl. 23-
07) 

Natt (kl. 23-
07) 

55 Lden 50 Levening 50 Lden 45 Lden 45 Lnight 60 LAFmax 
 

Det skal gjennomføres støyberegninger dersom dette kreves av naboer eller offentlige 
myndigheter. Viser det seg at støy overskrider ovenstående grenser skal avbøtende 
tiltak gjennomføres.  
e) Drift tillates; -  mandag – fredag 07.00 – 19.00,  
                        -  lørdag 09 -15.00 (kun utkjøring) 

   -  sprenging, mandag – fredag 07.00 – 16.00, Naboer skal være               
varslet før sprenging.    

I turistsesongen, 1 – juni – 30. august er tillatt driftstid i ukedager fra 08.00 – 18.00.  
Dette i tråd med avtale mellom grunneier og campingplassen.   
 
Unntaksvis tillates opplasting og transport av masser utenom fastsatt driftstid når 
massene skal gå direkte til uforutsette reparasjoner, utbedring av veier og andre tiltak 
hvor det det foreligger store samfunnsmessige behov.  
f) Uttak kan foregå til en nedre dybde på kote 410 m.o.h.   
g) Støv; i tørre perioder med mye støvflukt skal det gjennomføres støvdempende tiltak 
for å hindre støvulemper for omgivelsene. Aktuelle tiltak kan være vanning eller kloring 
av uttaket, drifteveiene og massene.   
For å dempe støvproblem ved massetransport skal vegen rengjøres straks dersom den 
tilsmusses av hensyn til trafikksikkerhet. 
 
h) Olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer skal oppbevares utilgjengelig for 
uvedkommende. Dette skal oppbevares i tanker med doble vegger eller tanker plassert 
på tette underlag hvor evt søl kan samles opp ved en eventuell lekkasje. Plassering av 
tankene skal skje i områdets nordlige del. Ved fylling av drivstoff skal dette skje på 
avsatte områder. Absorberende masser skal være tilgjengelig.  

i) Utslipp til bekken (i østre del av planområdet) skal overvåkes og journalføres med 
tanke på suspendert stoff. Prøveresultater må foreligge innen ett år etter at 



  

reguleringsplanene er vedtatt. Dersom prøveresultatene viser at driften har negative 
konsekvenser for fisk eller vannkvalitet skal avbøtende tiltak iverksettes snarest mulig 
innen rimelig tid.  
j) Uttaksområdet skal til enhver tid være forsvarlig sikret slik at det ikke er til fare for 
allmenn ferdsel, vilt og husdyr. Sikringstiltak er gjerder der det er behov for dette. 
Gjerder skal være avmerket på kart tilhørende uttakets driftsplan. Adkomsten til 
planområdet skal være sperret med bom.  
k) Innenfor formålsområdet kan det etableres midlertidige anleggsveier som er 
nødvendig for driften.  
l) Område D2 skal benyttes som deponiområde, men før det er aktuelt skal steinmasser 
tas ut.  
m) Det er ikke tillatt å deponere masser som ikke tilfredsstiller tilstandsklasse 1 angitt i 
Klif-veileder TA-2553/2009 Tilstandsklasser for forurenset grunn. 
 For all masse som deponeres skal opprinnelsessted og kvalitet kunne dokumenteres 

n) Myrmasser skal ikke deponeres nærmere enn 20 meter fra nærmeste vassdrag 
o) Området regulert til masseuttak (R1) og deponi (D1og D2), skal etter endt uttak og 
oppfylling istandsettes til LNF(r). Tilbakeføring til LNF(R) formål skal senest skje 30 år 
etter at reguleringsplanen er vedtatt.  
Deponimasser skal bestå av mest mulig faste masser i bunnen.  

3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – område S1 og S2 
Område S1 er regulert til kjørevei  
a) Adkomsten skal opparbeides som vist på plankartet. Bredde på vei skal være på 
minimum 3 meter.  
b) Traktorvei (S2) til setereiendommene skal legges om. Trase skal legges langs 
bekken i øst.  

4. Landbruks-. Natur- og friluftsformål samt reindrift  
a) Området skal fremstå som grønt og vegetasjonskledd til enhver tid. Det skal legges 
vekt på bevaring av eksisterende vegetasjon og eventuell supplering av denne ved 
planting.  
b) Skog/vegetasjon mot vest skal bestå. Den skal fungere som en naturlig skjerming 
mot campingplassen.   
5. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 
a) Bekken holdes åpen i sin opprinnelige form.  

6. Hensynssoner  
a) Frisiktsone. Innenfor frisiktsonene ved veikryss tillates det ikke sikthindrende 
gjenstander eller vegetasjon høyere enn 50 cm over veibanen. Frisiktsonen etableres i 
henhold til veinormalen, med en stoppsikt på 45 meter.   



  

b) Bevaring naturmiljø. Det er ikke tillatt med uttak, deponering eller 
forurensing/avrenning (som er skadelig for bekken) innenfor området bevaring 
naturmiljø 

6. Rekkefølgebestemmelser:  
Før drift  
a) Matjord og humuslag skal graves bort før drift på uttaksområdet. Dette skal lagres på 
forsvarlig måte for bruk i istandsettingsarbeidet.  
b) Buffersonen skal etableres før drift etter ny reguleringsplan igangsettes  
c) Før drift i utvidet område settes i gang skal Bane NOR ha fått fagkyndig 
dokumentasjon vedr. avrenning mot jernbanen. Hvis dokumentasjon vil vise at tiltaket 
kan medføre forverret avrennings- og dreneringsforhold for jernbanen må avbøtende 
tiltak gjennomføres før drift i utvidet del av steinbruddet igangsettes. 
 

Under drift  
a) Det skal etableres mottakskontroll for tilkjørte masser.  
Etter drift.  
a) Området regulert til masseuttak R1 og deponi D1 og D2 skal etter endt uttak og 
oppfylling istandsettes til LNFR. Avslutningsplanen skal følge uttakets driftsplan, og den 
skal til enhver tid være godkjent av direktoratet for Mineralforvaltning








