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2.1. Resurs 
Oppdal skiferen er en metamorf bergart som er omdannet fra sedimentære avsetninger 
og omdannet under den kaledonske fjellkjeden. 
Mineralogisk er Alta- og Oppdalskiferen svært like; hoved mineralene er også her kvarts, 
feltspat og lys glimmer. Biotitt og epidot opptrer i varierende grad, mens underordnede 
mineraler inkluderer karbonat, titanitt, jernsulfider og jernoksider. Det innbyrdes 
forholdet mellom mineralene og kornstørrelsesvariasjonen avgjør om skiferen er lys eller 
mørk, jevn eller spettet (Golantypene).  
Oppdal skiferen er geologisk  av Geolog  Milosh Henrik Motys betegnet som en 
«Hellegneisglimmerskifer». 
I NGU sine statistikker er den omtalt som kvartsittskifer.   
 
Innenfor konsesjonsgrensen, opptrer de ulike typene skifer i en lagpakke som faller 32 
grader mot sørøst. Fra kjerneboring og eksisterende uttak, lokalisert ca. midt i 
konsesjonsområdet, tolker man laget av den beste skiferkvalitet, «mørk oppdal» til å ha 
en mektighet på ca. 50m. Grensen ned til underliggende «moskusskifer» av noe lavere 
kvalitet er foreløpig identifisert med kjerneboring ved kote +655, 12 meter under bunnen 
av dagens brudd. Grensen til overliggende skiferlag med mindre utviklet kløv, forekommer 
på pallnivået over (kote +715). Denne lagpakken av god kvalitet «mørk oppdal» er 
ekstrapolert langs strøket (vist i Figur 1) og modellert i 3D for å planlegge uttaket optimalt 
mht. ressurskvalitet. 

 

 
Figur 1 3D modell av skiferbrudd, grønn linje er tolket grense «mørk oppdal», blå er planlagt uttaksområde og rød er 
konsesjonsgrense 

 
 2.2. Bearbeiding og produkter 

I bruddet tas det ut blokker og det blir sortert ut murestein i form av maskin og handsten 
(Tørrmur).  Produksjonsblokk blir transportert ned til Oppdal Sten sin fabrikk i Oppdal 
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sentrum.  Her blir blokkene spaltet  og hugget / saget til ferdigprodukter som blir solgt 
over hele landet pluss noe eksport ut av landet. 
 
Skiferen spaltes og hugges / sages på Oppdal Sten sitt fabrikkanlegg i Oppdal sentrum. 
Av blokkene blir det laget høyverdige produkter som f. eks gulvflis, trinn, belegning,  
bruddheller, murestein osv. 
 
I tillegg til produksjon og salg av høyverdige skiferprodukter, jobber bedriften med nye 
produkter som kan lages av skiferblokker med lavere kvalitet, for å redusere mengden 
vrakstein. 
 
Oppdal skifer har en sterkt markedsposisjon 

 3. Avtaler og Rettigheter  
 3.1. Grunneier 

Oppdal Sten har leieavtale med Statskog som er grunneier.  
 

 
 3.2. Kommuneplan 

Arealet er avsatt som skiferuttaksområdet i gjeldende kommuneplan for Oppdal 
kommune. 
 3.3. Reguleringsplan 

Bruddet er regulert av Reguleringsplan for skiferområder i Drivdalen, Oppdal kommune. 
 4. Driftsplan 

Følgende kapittel er oppdatert fra forrige versjon fra 17.12.14 av Bergingeniør Audun Sletten 4.1. Begrensninger for uttaket 
Konsesjonsgrensen setter den absolutt ytre grense for uttak og deponering av vrakstein. 
Grensen til underliggende «moskusskifer» av lavere kvalitet, setter vestre og nedre 
begrensning på uttaket, som planlegges å følge denne grensen. Hovedveien E6 begrenser 
uttaket mot sør, der det også opprettholdes en avstand på 30m fra veien til bruddkanten. 
Mot nord, begrenses uttaket av konsesjonsgrensen, der man i tillegg velger å trekke 
endelig bruddkant ca. 50m inn fra grensen, for å gi plass til adkomstvei til deponi. 

Den østlige begrensning av bruddet bestemmes av økonomiske, kvalitetsmessige og 
bruddtekniske hensyn: Mengden overliggende skifer med svakere kløv, som må brytes for 
å komme til laget av «mørk oppdal» utgjør en økende driftskostnad som begrenser østlig 
utvidelse økonomisk. Bruddteknisk, har man satt bruddvinkelen for endelig veggvinkel til 
65o med 20m høye pallkanter, 80o pallvinkel og 5,8m brede sikringshyller, vist i Figur 3. 
Denne veggvinkene vurderes som stabil, med liten fare for utrasing, fordi dominerende 
sprekkeretning faller 30o innover i veggen, samtidig som den er hensiktsmessig for god 
ressursutnyttelse.  
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4.2. Brytningsmetode 
Tilkomst til pallnivåene er fra nord, der driveretningen på hver pall er fra nord til sør. 
Blokker tas ut ved å sette på en borresøm ca 1,5 til 2 meter inn på pallen, i tillegg til en 
bustsøm for å dele opp pallene der det er nødvendig. Det bores ca. 3m ned, slik at 
pallhøyden blir ca. 3m. Blokkene løsnes ved hjelp av krutt, oppdalsrør, lunte og 
momenttennere. (Viktig med så skånsom utskyting som mulig) og blokkene tas ut med 
gravemaskin.  
 
Ettersom skiferlagene heller 32o mot sørøst, må arbeidsflatene planeres med vrakstein 
undervegs for at maskiner skal kunne ta seg frem. Pallene er også planlagt med en helning 
på ca. 6o mot sør for å bedre kunne følge skiferlagene.  
 
Uttak av overliggende skifer gjøres på tilsvarende metode, dersom produksjon av 
murblokker er ønskelig, alternativ brukes kraftigere sprengning for enklere å bryte masser 
som skal til deponi.  

 4.3. Uttak i Klevanbruddet 
Uttak av «Mørk Oppdal» gjøres nord- vest for brakkene og oppstillingsplassen i 
Klevanbruddet.  Bruddet, inkludert eksisterende og etappe 1, er på 8 dekar med en 
bruddvegg som går rett nord sør.  Uttaket foregår ved palledrift  med 3 meter høy paller. 
Det blir i dag benyttet eksplosiver for å løsne pallene og gravemaskin for uttak av blokk.  
Oppdal Sten har nå investert i en wiresag som etter hvert vil bli benyttet til uttak dette 
bruddet.   
 
Råstoffet blir benyttet til høyt foredlede produkter med slipt, børstet eller polert 
overflate. Årlig uttak av Mørk Golan ligger i dag på ca 1000 tonn eller ca 370m3.  Uttaket 
er vist med 2 etapper i denne planen. Oppdal Sten AS har i planperioden planlagt å foreta 
kjerneboreprøver for å få en mer sikker kartlegging av mektigheten av Golanforekomsten.  
Foreløpig beregninger viser en mektighet på rundt 80.000m3.  Om vi regner en 
utnyttelsesgrad på 20% i dette bruddet så vil det si 16.000m3 med sagblokk for 
videreforedling.  Med et uttak  på 500m3 i året så tilsvarer dette drift i 32 år.   
Oppdal Sten regner med en økt etterspørsel etter disse varen og ser at uttaket kan 
komme til å overstige 500m3 pr år på sikt  
Bruddet er planlagt oppfylt og avsluttes på kote 695, istandsettes og føres tilbake til LNF 
(Se kart 7.8.A og snitt 7.8.D) 

 4.4. Uttak i Hovedbruddet 
Eksisterende uttak av mørk Oppdal foregår i en nord sør akse sør-øst for 
brakke/oppstillingsplass med en bruddkant som starter ca. 30 meter fra E6 og beveger seg 
ca. 190 til 200 meter i nordlig retning.  Det årlige totale uttaket, Mørk Oppdal, ligger på ca. 
135.000 tonn. Med en egenvekt på 2,7 utgjør dette 50.000m3.  Dette forventes å øke til 
ca. 60.000m3 i løpet av uttaksperioden. 
 
Uttak av blokker skjer i dag på nivå +715, slik at nåværende bruddvegg herfra og ned til 
nederste nivå +685 senkes. Etter at denne 30m høye bruddveggen senkes, vil man kunne 
drive videre innover og nedover på flere nivå i etappe 1, der man sørger for et balansert 
uttak av god kvalitet «mørk oppdal» og avdekning av overliggende lag av lavere kvalitet. 
Etter at bruddet er utvidet innover og nedover til ca. kote +650 i etappe 1 (vist i snitt D), 
kan deponering av vrakmasser starte i søndre ende av bruddet.  
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Figur 2 Bilde viser deponi ved Klevanbruddet 

 4.6. Lagring 
Lagring av halvfabrikata og ferdigvarer blir gjort ved Oppstillingsplassen ved brakkene og 
på vestsiden av hovedvei opp mot deponiet for eksplosiver 
 4.7. Bebyggelse 
Bebyggelsen på området består av et verksted, spiserom, garderober.  Disse er bygd opp 
ved hjelp av containere med en felles takkonstruksjon.  Denne bygningen er lokalisert 
nord-vest for selve hoved bruddet (Mørk Oppdal). 
Det er også et lager for eksplosiver (Det foreligger godkjenning fra DSB datert 21.11.12 
og gyldig til 13.11.17). Dette lageret består av to containere på et eget inngjerdet 
området helt nord på planområdet (Kartkoordinat nord: 6936288, øst: 220463) 

 4.8. Veier 
Det er anlagt en hovedvei fra porten ut på riksvegen (E6) og opp til oppstillingsplassen og 
brakkene. Veien deler seg her hvor en strekning går parallelt med E6 forbi bruddkanten  
med Mørk Golan.  Denne veien går ut av avtaleområdet og helt bort til «Vollalia» (Bruddet 
til Palmer Gotheim skiferbrudd). 
Videre går det en hovedvei fra Oppstillingsplass /brakker og opp til deponiet for 
eksplosiver i nord. 
Det anlagt en hovedvei fra port (E6) til Deponi for overskuddsmasser i sør østlig del av 
planområdet. 
I tillegg til hovedveier er det anlagt en rekke veier av midlertidig karakter (disse blir flyttet 
på for og hele tiden å ha en så rasjonell drift som mulig) inn i bruddet og til de forskjellige 
pallene. 
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5. Sikring 5.1.Sikringstiltak 
Området er sikret ved hjelp av gjerder og skilting. 
Det settes opp gjerdet med port fra riksvei (E6) slik at det hindres ankomst fra vei.  Selve 
bruddveggen sikres med et gjerde i overkant av bruddkanten.  I tillegg så sikres området med 
skilting. Veier som ligger inn mot bruddet sikres med steinblokker. 
Sikring ved sprengning er beskrevet i egen spregninsplan som er beskrevet i internkontrollen 
for Oppdal Sten. 

 6. Avslutning 
6.1.Avslutningsplan 
Etter at bruddet er utvidet ned til kote +650 i etappe 1, vil tilbakefylling av overskuddsmasser  
starte fra sør mot nord i gropa. Ved endelig avslutning av etappe 3, vil hele gropa kunne ta i 
mot ca. 1,6mill. m3 overskuddsmasser, der man fyller opp til kote +700 i sør og opp til kote 
+750 i nord, der terrenget er høyere.  
 
Den store bruddveggen avsluttes med 65o veggvinkel, 80o pallvinkel og sikres med 5,8m 
brede sikringshyller for hver 20. høydemeter. Med dominerende sprekkeretning som faller 
ca. 30o innover i veggen, ansees bergveggen som stabil for ettertiden. 
 
Bruddkanten sikres med et permanent gjerde på oversiden. Permanent deponi bygges i 
terrasser oppover terrenget og revegeteres. Brakker og infrastruktur fjernes. 
Hele området tilbakeføres som LNF. Det utarbeides egne kart og profiler for avslutning.  

 

 
Figur 3 Snitt av avsluttet brudd med geologi, tilbakefylling, pallvinkel og veggvinkel 

 
  



Driftsplan 2015 til 2019 

Oppdal Sten AS                                                Petter Bye Side 10 
 

 
 
 
Oppdal 10.12.15 
 
 
 
 
Petter Bye 
Daglig leder / Bergteknisk ansvarlig 
Oppdal Sten AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kart vedlegg 
1.1. Oversiktskart 
1.2. Dagens situasjon + plan for etappe 1 
1.3. Ferdig etappe1 + plan for etappe 2 
1.4. Ferdig etappe2 + plan for etappe 3 
1.5. Ferdig etappe 3 
1.6. Avslutningsplan 
1.7. Driftskart deponi 
1.8. Snitt og profiler Mørk Golan 
1.9. Snitt og profiler Mørk Oppdal 
1.10. Avslutningskart, snitt og profiler 

 
 
 
 

2. Vedlegg 
2.1. Avtale Statskog 

 








































































































