
Beskrivelse av driften av steinbruddet. 

 Uttaket driftast av Dags Maskin As, og konsesjonsområdet vil gi nødvendig areal for 

uttak og produksjon av sprengtstein for knusing og levering i Sykkylven kommune og 

omegn i ca 20-25 år. Basert på årlig uttak på 40 000 m3 og et totalvolum på ca 1 

million m3. 

 

 Driftsplanen er delt i 2 etapper, der etappe 1, blir utført først og er den delen der 

eksisterende uttak har pågått siden oppstarten tidlig på 90 tallet. 

 

 Det vil bli etablert anleggsveger i sikringsonene på begge sider og i mellom 

etappeskillet. Fra disse vegene vil vi ha stikkveger inn på kvar pallhøgde. Skogsvegen i 

sikringsona bak blir laget for tilkomst for skogrydding og sikringasarbeidet med 

gjerde. 

 

 Driftsretningene og utvinningsrekkefølge på pallene viser på vedlagt kart, vi starter 

med å skyte bakerste pall ut horisontalt 15 m djupere enn bakveggen og fortsette 

med neste pall 12 m foran veggen på første pall. Veggvinkel blir 52 grader og kvar pall 

kles med jord dei bakerste 12 m før neste steg. På samme måte blir begge etappene 

utført. 

 

 

 I fronten av bruddet er det for etappe 1 etablert enn voll som skjermer for innsyn og 

støy fra verksemda, denne blir videreført i front av etappe 2. 

  

 Det blir etablert gjerde i ytterkant av sikringssonen i vest, nord og øst. 

 

 

 Når vi har tatt ut fjellet vest i etappe 1, blir det etablert enn tipplass fra vest der 

tilstelling av området med tilbakeføring til landbruks/skogbruksformål vil skje 

fortløpende. Det er i dag mangel på tipp-plasser i bygda og overskuddsmasser fra 

anleggsdrifta til Dags Maskin AS og andre entreprenører vil fylle steinbruddet i takt 

med utvinningen av fjellet. Berre Dags Maskin AS har behov for plass til ca 15 000 m3 

i året. For å fylle bruddet treng vi ca 300 000 m3 med overskuddsmasser. Dette vil 

redusere inntrykket av steinbruddet i det overordna landskapsbildet.  
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Målestokk 1:2000 A3

Driftsplan etappe 1 og 2

Steinbruddet Andestad
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Driftsplan - etappe 2
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Driftsplan - terrengsnitt
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Driftsplan - avslutningsplan
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