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DRIFTSPLAN FOR DAGBRUDDSDRIFT
VIAN MASSEUTTAK – VESTVÅGØY KOMMUNE

Utarbeidet for: Ståle Holdahl Maskin og Transport AS
Utarbeidet av: Asplan Viak AS
Sjøveien 22 8370 Leknes
Sigurd Kjelstrup: tlf 95781311
Dagmar Kristiansen: tlf 92202321
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1.

Lokalisering.

Vian masseuttak ligger i Vestvågøy kommune, langs E10 ved Farstadvatnet, ca. 4km fra
Leknes sentrum.
Masseuttak drives i et område med spredt bebyggelse. Bebyggelse som er berørt av tiltaket
ligger på andre siden av riksvei, bortsett fra 2 boliger på samme side av E10, gnr. 38 bnr.27
og 31 som ligger ved siden av masseuttaket i retning nord-øst og sydvest, inntil E10.
Masseuttak er et etablert uttak som skal utvides i østlig retning.
Adkomst til steinbruddet fra E10 er allerede etablert og godkjent av Statens vegvesen. Arealet
som er avsatt til massetaket er regulert av Vestvågøy kommune.
Det totale arealet innenfor reguleringsplanen er 50 daa. Uttaksområde for gjenværende del av
massetaket på ca. 40 daa. Det totale fremtidige uttaket av masser er antatt å bli 325 000fm3.
Ved samme drift som i dag kan man regne med minst ca. 10 års drift fremover.
Firma Ståle Holdahl Maskin og Transport as (SHMT)
Uttak vil bli på gnr.38 bnr.61.

2.

Avtaler og rettigheter:

2.1 Grunnrettigheter
SHMT as eier grunnen der massetaket er lokalisert, på gnr 38 bnr 61 og 30. SHMT søker for
tiden om å få avtale om uttak på naboeiendommene for å sikre videre drift etter 2028-2030.
2.2 Kommuneplan
Arealet er avsatt til masseuttak med detaljregulering som krav.
2.3 Reguleringsplan
Reguleringsplan for masseuttak er i samsvar med nåværende drift og trenger ikke
oppdatering. Det kan bli aktuelt å utvide arealet, men først må de nødvendige privatrettslige
avtaler inngås..
Reguleringsplanen har bestemmelser vedrørende driftstid, sikring av området, støy, støv og
øvrig forurensning. Planen tar hensyn til nærliggende bebyggelse.
2.4 Søknad til driftskonsesjon og Driftsplan
Tidligere innsendt driftsplan viser antatt omfang og avslutning av massetaket. Denne
driftsplan erstatter den gamle (som mangler godkjenning) og samtidig blir oppjustering til
dagens krav utført.
Ny søknad om driftskonsesjon blir sendt.

4

2.4.1 Terrengmodell, oversiktskart.

Dagens situasjon. Kartgrunnlag og terrengmodell er basert på dronefotografering oktober 2018.
2.4.2 Kartutsnitt med koordinatliste
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Koordinatliste for avgrensningen av 38/61 og driftsplanen og konsesjonsområdet:

Sørøst hjørne

Sørligste hjørne

Vest ved eiendom 38/50

Vest ved eiendom 38/50

Vest ved eiendom 38/50

Nordvest mot vei

Nordre hjørne

2.5 Bergfaglig kompetanse
Det stilles krav om bergteknisk ansvarlig. Bergteknisk ansvarlig for Vian masseuttak er Levi
Holdahl.

3 Driftsselskap.
Organisasjonsnummer:
Navn/foretaksnavn:
Organisasjonsform:
Forretningsadresse:
Telefon:

998571200
Ståle Holdahl Maskin og Transport as
Aksjeselskap
Gravdalsgata, 8372 Gravdal
97010066
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Driftsansvarlig - Ståle Holdahl Maskin og Transport as med Levi Holdahl som driftsleder er
et selskap med 15 ansatte.
Ståle Holdahl Maskin og Transport as er et selskap som baserer sin virksomhet på fyllmasse
pukk, og grus og asfalt mot bygg- og anleggsmarkedet, resirkulering, gjenvinning,
bearbeiding og deponering av asfalt. Selskapet har også andre aktiviteter i grunnarbeider og
maskinarbeider
Selskapet har sentral godkjenning i medhold av PBL av 27.juni 2008§ 22-1 og forskrift om
byggesak av 26.3.2010 nr.488 (SAK10)
 Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1
 Utførelse av Grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1
Kompetanse for driften av uttaket:
Levi Holdahl:
Daglig leder med overordnet ansvar av uttaket, Bergsprengningsleder/bergsprenger
Fagbrev i annleggsmaskinførerfaget, også borrevogn.
og MEF’s anleggsledere. Bergteknisk ansvarlig.
Steven Holdahl :
Ingeniør i bygg og anlegg med fordypning i anlegg. Steven Holdahl er bror til Levi Holdahl,
og leies inn ved behov.
Kompetansebevis og vitnemål kan sendes ved behov.

4 Drift.
Masseuttaket har vært i drift i god stund før 1960 i Statens Vegvesens regi. Etter det har det
vært flere aktører som drivere av masseuttaket. Ståle Holdahl Maskin og Transport as overtar
driften i 2000.
I 2010 ble det foretatt oppmåling av bruddet som viste, at i perioden 2005 til 2010 ble det tatt
ut ca.30 000m3.
Oversikt over mengder per år fra 2010 til 2018:
2010=5000fm3
2011=3000fm3
2012=3000fm3
2013=3000fm3
2014=3000fm3
2015=3000fm3
2016=3000fm3
2017=3000fm3
2018 hittil i år 20 000fm3
I oversikt over pukkforekomster i Vestvågøy kommune er Vian masseuttak klassifisert som
«meget viktig». Klassifisering er basert på volum, kvalitet og situasjonsbetingede forhold som
beliggenhet og marked
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Utvidelse av massetak planlegges med et totalt volum på i overkant 300 000 fm3 fjell.
Driften som skal brukes i masseuttaket vil bli boring og sprengning av fjell og større steiner,
sortering, knusing, sikting og lagring av masser i forskjellige fraksjoner.
I tillegg er aktuelt med et asfaltdeponi for midlertidig lagring, samt knusing av asfalt.
Dagens drift foregår etter driftsplan innsendt i 2010.
Framtidig drift er planlagt å utvide med ca 150 daa ekstra i forhold til dagens område.
For hver 12 – 15 m pallhøyde skal det etableres pallbredder på inntil 15m. Maksimal helning
på ferdig fjellvegg skal være 52 grader.
Bunn i steintaket skal ikke komme under kote 16 moh. med svak helning mot nordøst for å
sikre avrenning av området. Helning skal ikke være brattere enn at det meste av finstoffet i
område blir liggende ved normal nedbør.
Ved store nedbørsmengder renner noe av vannet mot avkjørsel til masseuttaket.
Høst 2009 ble det etablert en sandfangskum i nordøstre hjørne. Fra kummen renner vannet via
grøftesystem ut mot Farstadvassdraget.
4.1 Sprenging.
Til sprengning og knusing er det kompetanse innenfor firmaet Ståle Holdahl Maskin og
Transport as.
Boring og sprenging i Vian utføres med gjeldende sprengnings- og driftsplan som grunnlag.
Ut fra dette blir hver enkel salve vurdert etter plasseringen i driftsplan.
Ved grunne salver med høyde opp til 5 meter benytter vi bormønster 2,0x2,2 og ellers har vi
med erfaring funnet ut at bormønster 3,5 X 3,5gir en fin fragmentering.
Salvestørrelsen er variabel og behovsavhengig når det gjelder masseetterspørsel. Det er så
langt sprengt salver fra 2000 til 20000 kubikk.
Det brukes som standard 86mm borkrone, hull under 4 meter blir boret med 64mm borkrone.
Salvene blir ladet med patronert dynamitt (55*560) og ANFO (Exan)
Tennsystemet er ikke-elektrisk (Nonel) bestående av 2 stk tennere (bunn og topp) samt en
koblingsblokk.
Uladet borhullslengde (fordemning) er 1,8-2.0 meter. Fordemningsmasse som blir benyttet er
singel 8-16.
NS 8141 styrer krav og retningslinjer for rystelser ved sprenging. Standarden beskriver
beregningsmetoder for å regne seg frem til antatt rystelse en konstruksjon vil få på en
sprengning. Rystelsesmåleren gir det endelige resultatet etter sprengningen.
Standarden sier at vi kan tillate en rystelse på 35 mm/s som basis, deretter kommer standarden
med noen faktorer som beskriver bygningers tilstand og hyppigheten på sprengningene.
I forbindelse med sprenging i steinbrudd skal basisverdien på 35 mm/s multipliseres med 0,7
for å hensynta at det blir gjort gjentatte sprenginger. Dette gir en grenseverdi på 24,5 mm/s for
boligene i området rundt Vian.
I de fleste tilfellene er det så lave rystelser ved de salvene som er sprengt at det ikke gir utslag
på rystelsesmålerne. Vi har utslag i størrelse 0 mm/s som største verdi.
Avstander til bolighus og fjellets beskaffenhet er også faktorer som bidrar til å gi lave
rystelser. Etter gammel standard er fjellkonstanten (K) ca 400
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4.2 Sikker rensk.
Før boring skal fjellet være sikret mot påboring av gammelt sprengstoff. Enkelt forklart er
sylte de massene som ligger igjen på pallen etter at massene er lastet bort. Når man borer på
steder hvor det ligger sylte, må man normalt renske fjellet for de løse massene over fast fjell.
Brann- og eksplosjonsvernlova § 10-12 stiller krav om at ‘’pallen skal være forsvarlig rensket,
sikret og kontrollert mot gjenstående ladninger etter tidligere sprengte salver.

4.3 Produksjon.
Fraksjoner som produseres:
 Sand 0 - 8.
 Grus 0 – 18.
 Grus 0 - 32.
 Singel 8 - 16.
 Singel 16 - 22.
 Pukk 32 - 64.
 Kult 32 - 120.
 Fyllmasse av sprengtstein.
 Noe blokk
CE-merking
Ståle Holdahl Maskin og Transport as har CE merking på sine produkter. Kravet for CE
merking er satt av Direktoratet for byggekvalitet med gjeldende virkning 1.1.2016. Kravet
gjelder for alle former for byggeråstoffer og tilslagsmaterialer og fra alle uttakssteder som
omsettes til bruk i byggverk. Alt av veibygging og tomteopparbeidelse regnes som byggverk.

4.4 Anleggsvei.
Dagens anleggsvei skal benyttes i alle faser i fremtidig drift. Stigningsforhold variere mellom
3 og 20%. Veien går på felles utmark som adkomst til høyereliggende områder. Veigrunnen
er ikke matrikulert, og det er hevd på at maskiner og utstyr kan fraktes via denne til toppen av
massetaket. Ut- og innkjøring gjennom gjerdet sikres med porter som normalt holdes stengt.
Det er minimalt behov for massetransport på denne veien, eventuelt noe jordmasser fra rensk.
Anleggsvei er inntegnet i kartgrunnlaget for hver av uttaksfasene. Det er ikke behov for å
fjerne veien under eller etter avsluttet drift, siden den ligger utenfor uttaksområde og
«naturlig» i terrenget. Etter avsluttet drift vil den kun tilsåes, eventuell beplantes.
I tillegg til denne driftsveien er det noen interne driftsveier som benyttes for å få tilgang til de
enkelte paller. Disse vil bli tilpasset etter behovet.
På grunn av sikkerhet skal anleggsveiene der det er behov sikres med store steinblokker på
kanter med utkjøringsfare.
4.5 Uttak:
Generelt:
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Uttaksgrensa er allerede avmerket i terrenget og er synlig for kontroll. Uttaksgrensa
med koordinater er vist på oversiktskartet 901.
Jordmasser. En stor del av avdekningsmasser ble allerede brukt for å bygge opp
jordvoll mot riksvei. Ellers er det lagret relativ små mengder av jordmasser i ranken
bakerst i uttaksområde.
Det er bygd en jordvoll mot riksvei E10. Dette for å gi en ekstra sikring i tillegg til
fastmontert gjerdet. Det er ikke noe problem å få tak i mer jordmasser hvis behovet
viser seg.
Planum for uttak er ca kote 17,0. Planering av uttaket vil skje i avslutningsfase med
etterfylling av løsmasser med drenerende effekt. Grovplanering 1:100.
Under drift skal det drives slik at ingen fjellvegger er høyere enn 15m.
Det vil være mobile anlegg (grovknuser og sikteverk) som benyttes i driftsperioden.
Disse vil ha stort sett faste plasseringer – som vist på vedlagte kart.
Massene bearbeides, sorteres og kjøres ut etter behovet.
Sprengte masser lagres i massetaket - området er avmerket i vedlagte kart.
Det antas at i gjennomsnitt vil det bli tatt ut 15 000fm3 i året.

FASE

Kommentar/status
Etterbruk av området vil være Industri/lager eller tilbakeføring til LNF, ut fra en
vurdering når avslutning nærmer seg.

1

Det er beregnet 60 000 fm3 fjell i fase1. Planlagt uttak – år 2018 - 2023
Man ønsker å rette på dagens palletering for å komme nærmere fjellveggen.
På grunn av bebyggelse i nærområde er det tenkt å danne en liten «lomme» i fjellet
hvor masser skal pigges og grovknuses. Denne løsningen vil dempe støyspredning
betraktelig.
Av praktiske grunner ønsker man å ta ut først ei hylle på kote 32 før man starter helt
på toppen og begynner å drive nedover.
Etablering av sikkerhetsvoll i bakkant av uttaket fortløpende ved rensk av fjellet før
palletering.

2

Det er beregnet 150 000 fm3 fjell i fase2. Planlagt uttak – år 2023 - 2028

3
Avslutning

Det er beregnet 110000 fm3 fjell i fase3 -4
Området avgrenses mot fjell av rette vegger.
Terrengtilpasning: Mellom uttaksgrense og selve reguleringsavgrensning bygges det
ferdig sikringsjordvoll. Se egen kapittel Avslutning.

4.6 Transport av masser:
Masser fraktes bort med lastebil. Gjennomsnittlig er det 15 tur/retur per dag av 250
arbeidsdager.
Avkjørsel er oversiktlig og asfaltert.
4.7 Sikkerhetsvurdering og tiltak:
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no
1

Risikomoment
Fall utenfor
bruddkant av
mennesker
eller beitedyr.

Tiltak
Det er krav til sikring mot omgivelsene i samsvar med bestemmelsene om
sikring i bergverkslovgivningen (Mineralloven av 2009-06-19 § 49
Sikringsplikt)
Det er ikke bebyggelse over masseuttaket. Masseuttak har eksistert i
mange år og folk har god kjennskap til beliggenhet.
Naboene har god kjennskap til området.
Det forekommer beitende sauer i nærområdet.
Bruddkanten er sikret med fastmontert gjerde som skal forhindre at folk
eller dyr kan bli utsatt for fare. Gjerde kontrolleres med jevne mellomrom.
Bruddkanten framstår som godt synlig og ryddig med forutsigbare
farevurderinger for mennesker som vil eventuelt klatre over gjerde og
nærme seg bruddkanten.
Etter ferdig uttak vil gjerde bestå, men i tillegg skal sikringsvoll etableres.
Området er utenom driftstiden stengt med egen bom.
Ved siden av bommen står det skilt – Adgang forbud for uvedkommende.
Adkomstvei/turvei til friluftsområdene bak masseuttaket går langs gjerde
på sør siden. Det er montert en ny port og turvei er godt synlig.

2

Sprenging

Vurdering av risiko vedrørende kraftlinjer

Salven skal sprenges parallelt aksen nord-syd, utslaget er styrt utover
bruddet rett mot vest.
For å hindre sprut skal borhullene lades til 1,8 meter under toppen. Salver
som tidligere er sprengt i bruddet viser at fjellets beskaffenhet gjør at det
dannes et beskyttende lokk over salven. Sprengstoffet som brukes skal
være patronert og ANFO slik at man har kontroll over ladehøyden i
borhullene.
I fronten er eventuelle boravvik kontrollert for å hindre sprut utover
bruddet.
Tennsystemet for salven er ikke-elektrisk dette er påkrevd dersom
sprenging skal foregå i nærheten av strømførende linjer. Dette for å hindre
ukontrollert detonering av tennere ved elektrisk overslag.
Under boring er det registrert at fjellet er svært homogent, det er minimalt
med slepper. Dette eliminerer faren for uønsket konsentrasjon av
sprengstoff, dette reduserer også risikoen for sprut.
Vurdering av risiko vedrørende personell og utstyr
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For å hindre skader på personell skal alle bortsett fra poster og skytebas
oppholde seg ved innkjøring til masseuttak. Poster skal utplasseres iht.
sprengingsplan og egen plan fra HMT.
Hovedvei skal stenges i begge ender iht. sprengingsplan.
Utstyr i bruddet skal flyttes dersom det kan skades av sprut.
Konklusjon
For å hindre skader under sprenging skal det tas hensyn til vurderinger
gjort på stedet før salven påstartes. Sprengingsplan, salveplan og
salverapporter skal utarbeides ihht internkontrollsystem. Skytebas skal
vurdere eventuelle avvik under ladearbeidet og hvilke konsekvenser dette
kan ha for salvens utfall.
Alle disse tiltakene vil bidra til å redusere risikoen for uhell.
Sprengstoff lagres ikke i området.
Sprengingsplaner og sprengingslogg er ikke tilgjengelig direkte i
steinbruddet, men oppbevares på hovedkontoret til HMT AS.
3

Utslipp av
støy og støv.

Det er foretatt støymåling ved normal drift med knusing av masse. I 2010.
Avstanden til støykildene har økt etter hvert som driften har flyttet inn i
massetaket. Målingene ble gjort med opptak ved boligene på vestsiden av
E10.
Boligene som er naboer nordøst og sydvest, samme side E10, er noe
skjermet av kantene rundt massetaket, slik at lydnivået faktisk er dempet.
(Huset i hjørnet sydvest på bnr 50 er ikke bolighus, ikke i bruk.)
Det er gjennomført tiltak som hindrer støvspredning, blant annet vanning.
Jordvollen mot E10 er økt i høyde de senere år. Dette har også bidratt til
mindre støyproblemer.

4

Forurensning
i grunn

Ved all maskinkjøring er det risiko med oljesøl. Ved en eventuell lekkasje
vil skade være begrenset til et liten område. Det er ingen større
konsentrasjoner av diesel og olje i Vian enn det som er normalt for en slik
drift og det som er tillatt å oppbevare. Det finnes 1stk. dieseltank i tillegg
til det som er på maskinene.
Ved et slangebrudd på en maskin/utstyr er prosedyren at det stoppes raskt,
pga. risikoen er så stor for skade på utstyret. Derfor blir et oljesøl
begrenset.
Ved et uønsket søl/utslipp blir tilsølt areal rensket med sugende materiale
samt at forurenset masse utskiftes. Forurensede masser leveres til
godkjent deponi.

5 Avslutning


Når massene er tatt ut av området vil driften av uttaket avsluttes. Som et ledd i dette
arbeidet må området ryddes, tekniske installasjoner må fjernes og eventuelle brakker må
tas bort fra området.
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Når masseuttak er avsluttet kan formålet reguleres om til industri eller legges tilbake som
LNF område. På det plane område på kote 17 kan det oppføres bygninger for produksjon,
lagring, drift, administrasjon og andre nødvendige bygninger for industrivirksomhet.
Industriområdet kan ha samme avkjørsel som masseuttaket.
Kratervegg skal etter ferdigstillelsen være oppdelt i paller og revegetert. Det er behov for
tilføring av jordmasser (vekstlag) på hver av pallene. I tillegg skal det plantes trær som vil
dempe visuell utseende på bruddveggene.
Rensk av fjellskjæringer. For de deler av området hvor det i fremtiden planlegges bygg
eller aktiviteter nær bruddets vegger, bør endelig bruddvegg avsluttes med forsiktig
sprengning og sikring.
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Sikringsgjerde

PROFIL B-B1

Varskelskilt
Bom

+44
+32

+17

B1

ETAPPE 4

2
+3
4
+4

A1

B

7
+1

Masseberegning
160 000fm3

Plangrense
Jordvoll

gjerde
Plangrense

PROFIL A-A1

Plangrense
gjerde

Plangrense
gjerde

A

PROFIL B-B1

6
+1

B1

Planering av uttaksbunn.
Lagrede jordmasser brukes til skråninger.
Pallene tildekkes med jord og tilsåes.
+1

7

tilførte masser
2
+3
4
+4

A1

B

