6627200,000000

Konsesjonsområde

6627100,000000

Hovden massetak i Bykle kommune

20 DAA

6627000,000000

Under behandling

Tegnforklaring

±

1:1 500
67000,000000

Konsesjonsområde

0

25

50

100 Meter
67100,000000

Kart produsert ved DMF 14.10.2020
UTM 33
Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS; Directorate for mining with the comissioner of mines at
Svalbard

67200,000000

67300,000000

67400,000000

6627200,000000

Konsesjonsområde

6627100,000000

Hovden massetak i Bykle kommune

20 DAA

6627000,000000

Under behandling

Tegnforklaring

±

1:1 500
67000,000000

Konsesjonsområde

0

25

50

100 Meter
67100,000000

Kart produsert ved DMF 14.10.2020
UTM 33
Kartverket, Geovekst, kommuner - Geodata AS; Directorate for mining with the comissioner of mines at
Svalbard

67200,000000

67300,000000

67400,000000

Driftsplan
Massetak Hovden
ID: 902
RegplanID: 200801
gnr/bnr:2/1 Bykle kommune

Innhold
Om forekomsten og massetaket ......................................................................................................... 3
Natur og kulturmiljø ............................................................................................................................ 7
Drift...................................................................................................................................................... 7
Veier .................................................................................................................................................... 8
Uttak av masser og pallehøyder .......................................................................................................... 8
Driftstid ................................................................................................................................................ 9
Etter endt virksomhet ‐ avslutning ...................................................................................................... 9
Fremdrift og dagens situasjon ............................................................................................................. 9
Liste over vedlagte kart: ................................................................................................................ 12

Driftsplan
Massetak Hovden
RegplanID: 200801
ID: 902
gnr/bnr:2/1 Bykle kommune

Uttak skal skje etter godkjent reguleringsplan.
Tiltakshaver Ulberg maskin & transport AS, eiendommen er i sin helhet eiet av Uleberg Maskin AS

Om forekomsten og massetaket
Området ligger i Bykle kommune, nær Hovden sentrum ved Hartevatn.

Forekomsten er fjell, med minimale mengder løsmasse. Fjellet er stabilt og det er ikke problemer
med utglidning/sprekkdannelse.

Eiendomskart, området ligger i sin helhet på gnr. 2 Bnr 1 i Bykle kommune

Formål kommuneplan

Kilde: NGU.no
Forekomsten er ifølge geologs vurderinger og NGUs kart Kvarts‐feltspat‐bergartar, ljose, finkorna,
leptitt (omdanna sure vulkanske bergartar og/eller sandsteinar), nokre stader gjennomsett av
finkorna granitt ) og man kan i dagens brudd se at man har en svært finkornet bergart, noe som tyder
på at forekomsten er vulkansk. Dette samsvarer med andre forekomster i nærheten av massetaket,
og gjør denne typen grus og sand knust fra massetaket spesielt attraktiv i f.eks asfaltproduksjon, der
liten partikkelstørrelse er et fortrinn.

Bilde: reguleringsplan, vedtatt.
Steinbruddet er ca 13 daa + klimavernsone (rosa område i planen).
Området er skrinn skogsmark med fjell i dagen og høyfjellsvegetasjon.
Det er tenkt å ta ut ca 15 000tonn masse per år, som skal knuses, sorteres og i noen grad lagres på
området. Man regner med å kunne ta ut ca
tonn masser av disse er ca
allerede
tatt ut, gjenstående er ca
. i området.
Steinen kan brukes til pukk, grus, sand fyllmasse o.l.
Avdekkingsmasse, jord og andre masser skal lagres inne på området.

Bilder fra området og dagens drift.

Natur og kulturmiljø
Da området allerede er i drift, er det ingen naturmiljø eller artsforekomster som blir berørt av
tiltaket. Uttaksgrense er samme som i reguleringsplan, og området er kartlagt i forbindelse med
regulering. Det er heller ikke kulturminner i eller i nærheten av uttaksområdet.

Kart Miljøstatus.no – viser forekomster av truede arter og kulturminner – ingen av disse innenfor
området.

Drift
Det skal til enhver tid foreligge ajourført organisasjonsplan for Uleberg maskin og transport AS som
viser hvilke personer som har utførende ansvar for ulike oppgaver i bruddet.
Uttak skal skje øverst i feltet og i paller nedover. Det kan tas ut masse ned til kote 791.
Det skal tas vare på jord og avdekkingsmasse for å bruke dette til vekstdekke der det er naturlig, når
man reetablerer natur i feltet der man er ferdig med uttak.
Det kan brukes transportabelt knuse/sorterings og laste og boreutstyr. Sortert stein/pukk kan lagres
på den delen av massetaket som har ledig areal. Området skal sikres med varselskilt/gjerder der
dette er nødvendig.
Nødvendige tiltak for å unngå personskader, eller skade på eiendom eller trafikk må sikres
gjennomført. Området stenges med bom under drift, og det settes opp skilt som påpeker skade ved
ferdsel under drift, eller fare for personskade ved fall. Langs vei øverst i bruddet etableres det gjerde
som sikrer mot at personer ferdes inn i bruddområdet. Gjerde sikrer mot fallulykker og hindrer
allmennheten tilgang til bruddområde.

Man må også sikre at det ikke blir avrenning av slam og andre urenheter til vassdrag/vann
(Hartevatn).
Man må vurdere vanndyser når dette er nødvendig for å unngå store mengder støv under
produksjon og lagring. Overflateavrenning skal avgrenses med grøfter rundt bruddområdet.
Massetaket skal til enhver tid holdes ryddig og det skal ikke lagres spesialavfall, olje, sprengstoff mv. i
området.
Skrotmasser kan deponeres i området, disse bør jevnes ut, inn mot ferdig bruddvegg og dekkes over
med vekstdekke og tilsåes der det er naturlig. Det opparbeides støyvoll mot tilgrensende vei.
Sedimentbasseng etableres nederst i området mellom bruddvegg og støyvoll, på laveste punkt i
området. Dette bassenget har ikke naturlig avrenning til tilgrensende bekker eller innsjøer, og man
skal ha kontroll på utslipp slik at alt vann renses før det slippes videre ut i omkringliggende natur.

Veier
Man benytter eksisterende avkjørsel. Internveier opparbeides med en stigning på maks 20% som går
opp til ulike pallenivåer i bruddet. Veien vil ligge etter uttak i bruddet er avsluttet, og sikre tilgang til
nivåer på paller. Veien vil også fungere som avgrensing av bruddområdet og sikres med gjerde på
innsiden av veien som vist på bilder.

Uttak av masser og pallehøyder
Bruddet tas ned i paller med makshøyde 15m og det etableres fylling inntil bruddvegg etter uttak slik
at vegghøyden begrenses. For å sikre mot utrasing vil det lages en fangvoll ved foten av fyllingen inn
mot veggen. Hylebredden inn mot pall skal være min 12m. Veiledende høyder fra for bruddvegger og
pallebredde skal følges. Bruddveggen skal ikke være brattere enn 51 grader

Bruddveggen vil på det meste bli ca 10‐12m høy under drift. Etter endt uttak av masser vil man fylle
med masser inn til vegg for å begrense høyden på bruddveggen.
Det tas ut masser ned til kote 791 moh.
Prinsippsnitt

Fylling med fangvoll/innfylling

Driftstid
Driftstid i vedtatt reguleringsplan skal følges. Det skal ikke være aktivitet i masseuttaket mellom
fredag 15.30 og mandag 07.00 eler på andre "røde" dager. Knusing skal skje i perioden mai‐
desember.

Etter endt virksomhet ‐ avslutning
Etter endt bruk skal området og bruddvegger renskes, dekkes med jord der dette er naturlig,
innfyllinger ferdigstilles og området tilplantes og utformes på en terrengmessig god måte. Skråninger
i løsmasse skal ikke ha mer enn 45% (25 grader) stigning. Området opparbeides med stedegne
masser og frø. Området vil etter endt uttak av masser benyttes til industri/næringsvirksomhet,
masselagring og gjenvinningsstasjon for avfall som ikke er miljøfarlig.
Ny bygningsmasse plasseres inn mot bruddvegger med tilstrekkelig avstand med tanke på sikring.
Dette for å begrense fjernvirkningen av bruddveggene etter endt uttak.
Alle steder der det kan forekomme fare for personskade skal skiltes og sikres med gjerder/sperringer
for ferdsel. Gjelde plasseres mellom bruddvegger og anleggsvei rundt området.
Alle maskiner, utstyr og annet avfall som ligger igjen etter uttak skal ryddes, slik at området er fritt
for dette. Anleggsvei vil opprettholdes etter bruddet som skogssti/anleggsvei for skogsdrift.

Fremdrift og dagens situasjon
Bruddet er nå inne i siste fase hvor de siste massene skal tas ut. Man har fortsatt masseuttak
innenfor regulert grense og går i gang med felt vist i gult. Dette feltet er på ca 1500m2 og har et
forventet masseuttak på ca 20 000m3.

Område for uttak vist i gult. Bruddområde innenfor rød grense.

Det ligger løsmasser lagret inntil gamle bruddvegger.

Oversikt over område – funksjonsbeskrivelse

Snitt av dagens situasjon med nye fyllinger og pallehøyder vist over. Området vil avgrenses av
anleggsvei, som vil ligge også etter avsluttet tiltak. Det vil fortsatt være drift i bruddet etter endt
massetak. Området vil da benyttes som avfallsplass for ufarlig avfall, masser og biologisk avfall. Det
er derfor vanskelig å lage noen eksakt plan over område etter avsluttet tiltak, da man er usikker på
hvor mye masse som vil føres inn i område etter avsluttet massetak. Men man vil legge denne
massen inn mot bruddveggene med en fangvoll, for å minske det visuelle inntrykket av bruddveggen.
Det vil være drift på hele det planerte området i planen. Ny bygningsmasse plasseres ut mot veien
nord i området.
Ny bruddvegg vil følge avgrensningen i planen for grøntbelte.

Liste over vedlagte kart:
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Uttakskart 1:1000 (A3)
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