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0.  Forord 
 

Denne driftsplanen er utarbeidet for å være et arbeidsredskap og veileder for entreprenør av 
Rustdalen grustak.  Samtidig er denne driftsplanen et offentlig dokument, da myndighetene har 
mulighet til å kontrollere virksomheten.  Hensikten er å sikre at driften gjennomføres uten at det går 
unødvendig ut over andre samfunnsinteresser.  Videre kan myndighetene også kontrollere at 
avslutning og opprydding gjennomføres som planlagt.  Direktoratet for mineralforvaltning skal 
godkjenne denne driftsplanen. 

1. Tiltakshaver. 
 

Tiltakshaver er Maskinentreprenør Ottadalen Anlegg AS, 2680 Vågå. 

2. Grunneier 
 

Grunneier er Anne Marie og  Amund Byrløkken. Eiendommen har Gnr 277 og bnr 3. 

3. Utførende entreprenør. 
 

Ottadalen Anlegg AS, Industrivegen 35, 2680 Vågå. 
Telefon:   900 32 686  
E-post:    post@odanlegg.no 
Kontaktperson:   Torbjørn Bråten 
Telefon kontaktperson:  900 32 686 
E-post kontaktperson:  Torbjorn@odanlegg.no  

4. Tiltaket. 
 
Rustdalen ligger i Sel kommune i Oppland Kommune. Fv 438 går fra Sel til Vågå gjennom Rustdalen, 
ca 600 meter i vestlig retning fra enden på Selsvannet ligger grustaket. Det har blitt tatt ut masser fra 
grustaket siden 2003 uten at det har vært noen spesifikke planer for driften. Det var Jan Harald 
Sletten som startet med grustak i 2003, der det ble søkt om et uttak på 25 000m3. Det var også Jan 
Harald Sletten som hadde ansvarsretten for driften av grustaket, men han leide inn Ottadalen Anlegg 
AS til å produsere masse der. Den 03.05.2010 søkte Ottadalen Anlegg AS om tillatelse til å ta ut 
ytterligere 20 000 m3 i tillegg til 25 000 m3 som det ble gitt tillatelse til i 2003.  
I Mai 2010 ble driften av grustaket og ansvarsretten, i samtykke med Jan Harald Sletten og 
grunneiere Anne Marie og Amund Byrløkken, overtatt av Ottadalen Anlegg AS. Ottadalen Anlegg AS 
har utarbeidet reguleringsplan for Rustdalen massetak som ble vedtatt September 2012 som 
regulerer driften i massetaket. (Vedlegg1) 
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4.  Type uttak 
 

Det har vært tatt ut grusmasser i Rustdalen siden 2003 til blant annet veggrus, bærelag og forskjellige 
typer pukkfraksjoner. Analyse av steinkvaliteten både på fjellet og på breelvavsetningen har vist seg å 
ikke være av den beste kvalitet med lav score på både LA-verdi og microdeval. Om massen i 
Rustdalen kan man si at dette er en breelvavseting som kommer fra forrige istid og spesielt som 
veggrus er den av meget god kvalitet. Vi merker i løsmassen at det er tendens til mer finstoff når vi 
nærmer oss fjellet. Dette er nok likt over hele forekomsten, men erfaringene våre viser at denne type 
masse egner seg meget bra som vedlikeholdsgrus siden det er endel finstoff i massen.  

 Etter at Ottadalen Anlegg AS overtok massetaket har det vært jevnlig og bra med leveranser fra 
massetaket. I de siste 2-3 år har bedriften begynt å sprenge ut fjell i området. Det viser seg at det er 
fin "kløyv" i steinen som gjør den fin som murstein. Fjellet har også vært sortert i flere fraksjoner i 
ulike størrelser til platringsstein. Det som ikke blir levert som rent fjell blir knust opp som bærelag og 
for å få frem gode og rene pukkfraksjoner.  

5. Offentlige planer/tillatelser 
 
Området ligger innen for Landbruks-, natur- og friluftsområder. (LNF-område) 
 
Uttaket frem til September 2012 ble utført etter tillatelse gitt av Sel kommune i sak 10/220 den 
22.6.2010.  Uttaksvolum er her begrenset til 20 000 m3 over en treårsperiode frem til 31.10.2013, da 
området skulle være ryddet og planert.   
 
I Mai 2011 ble det startet et reguleringsplanarbeid for å få klare retningslinjer for fremtidig drift av 
massetaket. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utvidelse av massetaket og ha et 
redskap for å styre driften og bruken av området. Gjennom plankart med tilhørende bestemmelser 
stilles det klare betingelser for driften. Reguleringsforslaget for massetaket i Rustdalen i Sel 
kommune tar utgangspunkt i hele området med gnr/bnr: 277/3, samt deler av 277/1 og 341/10. Det 
vil bli satt en begrensing for uttaket inn mot steinurer som ligger i overkant av massetaket som en 
vegetasjonsskjerm. 

6. Arealbruk 
 
Planområdets størrelse utgjør 59 dekar. Av dette utgjør de ulike arealformålene med følgende bruk: 
 

Formål Areal i m2 
1201: Steinbrudd og massetak 38 247 
2011: Kjøreveg 2 378 
2018: Annen veggrunn - tekniske anlegg 2 974 
3060: Vegetasjonsskjerm 15 556 
Totalt 59 155 

 
 



        
 

Side | 5 
 

7. Beskrivelse av driften 

 

7.1 Området for masseuttak 
 
I forslaget til reguleringsplan vises det hvor massene skal tas ut og drives. Uttaket for grus innenfor 
planområdet skal skje i felt i den rekkefølgen som kommer frem fra plankartet. Planen viser at 
uttaket vil skje fra øst mot vest. 
 
Felt 1, felt 2 og felt 3 blir tatt ut i denne rekkefølgen. Det legges opp til at det skal tas ut løsmasser 
ned til fjell i felt 1 og 2 for deretter starte med sprengning og fjelluttak i felt 1. Når løsmassene et tatt 
ut i felt 2 og 3 starter vi med sprengning og uttak i fjell i felt 2.  
 
Når fjellressursen i felt 1 er tatt ut og oppbrukt bruker vi denne ledige plassen til å bygge opp et 
deponilager for godkjent skrotmasse. Da får vi omgjort den massen til en ressurs for å bygge opp 
masse inntil skjæringene for å slakke ut. 
 
Når fjellressursen i felt 2 og 3 er tatt gjør vi på samme måte som nevnt ovenfor i felt 1. 
 

7.2 Istandsetting av grustak 
 
Istandsetting av massetak skal være en naturlig del av massetaksdriften for Ottadalen Anlegg AS. 
Dette er gjeldende under drift og etter avsluttet drift. Istandsettingen skal ta hensyn til det 
omkringliggende terreng, terrengform og hvordan breelvavsetningsmassene og fjellmassene skal 
anvendes. Eventuelle eksterne masser som blir tilkjørt massetaket vil bli brukt som en ressurs for å 
tilpasse terrenget rundt fjellskjæringene inne på området.  
Uttak/istandsetting vil foregå med oppstart i felt 1 og avsluttes i felt 3. Når det går mot slutten med 
uttak i et felt, vil det startes opp med istandsetting av dette paralellt med videre uttak i andre felt. 
Hovedplanen med å gjøre det på denne måten er å slippe å flytte på massene flere ganger enn 
nødvendig og for å prøve å ha et ryddig og oversiktlig massetak. Dette vi gi en økonomisk gevinst for 
Ottadalen Anlegg AS og for naturomgivelsene rundt massetaket. 
 
Hovedplanen for opparbeidelse av massetaket er at når alt fjellet er fjernet i felt 1 kan massetaket bli 
et deponi for overskuddsmasse fra lokale entreprenører som Ottadalen Anlegg AS kan bruke til å 
legge inntil fjellskjøringene i området for å sikre høye skrenter. I massetaket vil det bli et overskudd 
på fraksjonene 0-4mm og 0-8mm etter pukkproduksjon som Ottadalen Anlegg AS vil bruke i 
revegeteringsarbeidet i tillegg til den humusmassen som ble gravd vekk og lagret i oppstartsfasen.  
 
For å få til en vellykket vegetasjonsetablering i det området som er avsluttet, vil humusmassene fra 
området bli brukt for i størst mulig grad tilbakeføre vegetasjonen slik den har vært før uttaket startet.  
Det er derfor viktig at humusmasse som blir avflådd, vil bli lagret på egnet område i massetaket, slik 
at det er lett tilgjengelige når prosessen med revegetering begynner. Formålet med dette er at 
Ottadalen Anlegg AS, etter avsluttet produksjon i massetaket, skal utføre istandsettingen slik at både 
sikkerhet og miljømessige hensyn blir ivaretatt.  
Når istandsettingen gjøres etappevis, vil ikke alt istandsettingsarbeidet bli igjen til slutt. 
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8. Sikring under og etter drift 
 
Når det gjelder sikring av forekomsten er den pr. idag sikret gjennom at den er inngjerdet rundt hele 
eiendommen. Gjerdet er gammelt og ikke særlig bra, så vi må inn med andre tiltak også. 
Dalsidene i Rustdalen er steimur som kan rase. Et tiltak som blir gjort for å forhindre at det raser ved 
uttak av masser på området, er en sikkerhetssone/vegetasjonsskjerm på 15 m øverst på eiendommen. 
I sikkerhetssonen skal det ikke tas ut masse og dette er også nevnt på i reguleringsplanet i området. 
 
Vi har planlagt å legge på flate "store" steiner på toppen av fjellskjæringen som oppstår ettersom vi 
får tatt ut ressursene i de ulike feltene vi har delt inn. Det er viktig at dette blir gjort fortløpende når 
vi fremdeles når opp med maskinene, siden det er både vanskelig og farlig å gjøre det etter vi har 
sprengt ut siste salve. Fjellskjæringene kan være opptil 15 meter, så vi må også legge inn et nivå med 
skrapmasse inntil fjellveggen som nevnt tidligere for å tilpasse høyden. 

9 Uttakstid/fremdrift 
 
Det er beregnet omlag 70 000 m3 løsmasser i området. I tillegg er det fjellmasser til grusproduksjon 
og plastring/murstein som har en mektighet på mellom 75 000 - 125 000m3 Med et uttaksvolum som 
varierer mye fra år til år vil vi anslå mellom 5 000 - 15 000 m3 leveranse pr år. Derfor anslås det drift i 
uttaket i ca 10-20 år fremover. 

Vedlegg: 
1. Planbeskrivelse 

2.sikringstiltak illustrasjon 

3.kopi av avtale med grunneier 

4.Evt. prøvetakingsanalyser (LA og microdeval) 

5.oversiktsliste over kart og snitt. 

6.Kartene 

7.Snittegningene 

8.søknad om driftskonsesjon 

9.Økonomisk vurdering av istandsettingstiltaket. Kommer muligens frem i "søknad om 
driftskonsesjon" 

10. Kvalitetssikringssystemet 

11.Sentralgodkjenning 

12. NGU- Kart forekomst Løsmasse 

13. NGU- Kart forekomst fjell 


















































