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I steinbruddet tas ut en blå monzonitt med blått fargespill. Handelsnavn er Lundhs Ocean

Lundhs
Ocean eksporteres i dag for videreforedling til kjøkkenbenker, fasadeplater og gulvflis i
hele
 verden.

Hovedvirksomheten
i bruddet er uttak av blokkstein. Det materialet som ikke brukes deponeres

lokalt i regulerte deponier.
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Driftsplan Kruke steinbrudd

1 Innledning
Driftsplanen beskriver drift av Krukåsen steinbrudd (ID i DMF’s register er 157; Håkestad/Krukåsen).
Den er utarbeidet med utgangspunkt i “Veileder for og krav til driftsplaner ved uttak av mineralske
råstoffer fra fast fjell og løsmasser i dagen” fra Direktoratet for Mineralforvaltning (Dirmin) og
reguleringsbestemmelser til reguleringsplanen for Krukåsen steinbrudd fra Larvik kommune, siste
versjon fra mai 2012.
I steinbruddet tas ut en blå monzonitt med blått fargespill. Handelsnavn er Lundhs Ocean.
Lundhs Ocean eksporteres i dag for videreforedling til kjøkkenbenker, fasadeplater og gulvflis i hele
verden.
Hovedvirksomheten i bruddet er uttak av blokkstein. Det materialet som ikke brukes deponeres lokalt i
regulerte deponier.

1.1 Bakgrunn
Det ble startet prøveuttak av forekomsten i 2005, med hjemmel til å drive ut 60.000 m3. Bruddet var i
ferd med å nå grensen for prøveuttak, og ny arealplan ble godkjent i Larvik kommune i 2012. Det ble
fremmet en konsesjonssøknad til DMF i oktober 201. Det har vært produksjon i bruddet siden det.
Produksjonen har vist at steinen i området er salgbar, og blokkprosenten har
og det
ligger til rette for en god produksjon i mange år fremover. DMF har bedt om ny oppdatert driftsplan
pr. dato.

1.2 Mål og forutsetninger
Oppdatert driftsplanen viser planlagt uttak etter dagens kjente ressurser. Planen skal tilfredsstille krav
til driftsplan beskrevet av Direktoratet for Mineralforvaltning.
Planen beskriver drift av brudd, håndtering av skrotstein, organisering og driftsmetode. Gjennom
arealbruksplanen illustreres hvordan området er tenkt utnyttet i planperioden. Andre temaer knyttet til
driften er ytre miljø, landskapstilpasning og opprydding/etterbruk.
Planen skal sikre en systematisk, driftsmessig og miljømessig optimal forvaltning av ressursen
innenfor rammene av den godkjente reguleringsplanen.
Gjennomføring av planen skal sikre en langsiktig økonomisk sikker drift, ved bevisst å fokusere på
ressursenes og landskapets muligheter og forutsetninger. Det skal være fokus på riktig utnyttelse av
maskiner og personell innenfor rammen av Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Et viktig grunnlag er et
godt system for interkontroll.
Å arbeide med naturressurser betyr at mange av de forutsetninger som planen bygger på vil kunne
endre seg.

1.3 Ajourføring av plan
Driftsplankartet ajourføres etter forespørsel fra DMF.

1.4 Lokalisering
Kruke steinbrudd ligger ca. 7 km nord for Tjøllingvollen og ca. 2 km sør for Verningen, øst for
fylkesvei 163. Se kart i vedlegg 1. Et punkt sentralt i området har koordinatene UTM 32 V E564400
N6550200 i EUREF89. I hovedkartserien ligger Kruke på kartblad 1813 III, Sandefjord.
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1.5 Eierskapsstruktur
Kruke steinbrudd eies og drives av Lundhs AS.

2 Eiendomsforhold
En oversikt over eiendomsgrenser og nærmeste naboer er vedlagt i vedlegg 2.
Lundhs AS har grunneieravtaler som dekker hele det regulerte området for uttaket. Avtalene ble
opprinnelig avtalt mellom grunneiere og Emerald Pearl AS. Lundhs AS har overtatt selskapet Emerald
Pearl AS, og viderefører avtalene. Avtalene er av langsiktig karakter og har formuleringer som gir
leier rett til ytterligere forlengelse. Lundhs AS er derfor sikret tilgang til ressurser for drift i
uoverskuelig fremtid. 2 grunneierkontrakter dekker hele bruddområdet:
Gnr. / Bnr.
1064/6 – deler av eiendom
1056/1 – deler av eiendom
1056/2 – deler av eiendom

Grunneier
Haldan Kruge
Robert Langvik
Alfred Haakestad

Nærmeste nabo er grunneieren Haldan Kruge, ca. 300 m unna dagens uttak. Uttaket ligger generelt
godt skjermet, med lang avstand til naboer.

3 Grunnlagsmateriale
3.1 Kartgrunnlag
Digitalt kartgrunnlag for driftsplanen (1 m høydekurver) er FKB-C data fra Infoland
Koordinatsystem er EUREF89 UTM-sone 32.
Bruddområdet ble målt inn med DPOS GPS i juni 2020. DPOS har en nøyaktighet på; bedre enn 50
cm horisontalt og 80 cm vertikalt i 95 % av tiden.

3.2 Forekomst - geologi
Larvikitt er navnet på den bergart som dominerer området mellom Sandefjord og Langesund.
Larvikitt er en eruptiv dypbergart. Denne ble dannet i perm-tiden, for ca. 300 mill. år siden, og
tilhører den sørvestlige del av Oslo-feltet.
Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har utarbeidet et geologisk kart over larvikittyper mellom
Sandefjord og Porsgrunn [NGU Rapport 99.059, Kartlegging av larvikitt mellom Sandefjord og
Porsgrunn]. Bruddet ligger, som vist i figur 1, i et område som NGU kaller larvikitt av Tvedalentypen. Denne beskrives som en grå larvikitt med sterkt blått fargespill. Fargespillet kan lokalt være
svakere.
Larvikitt klassifiseres i følge IUGS (International Union of Geological Sciences) som monzonitt. Den
inneholder to typer feltspat, alkalifeltspat (ortoklas/albitt) og plagioklas (oligoklas). Disse to
feltspattypene er vokst sammen i fine lameller kalt kryptopertitt som danner cm-store krystaller. Andre
mineraler i bergarten er biotitt og pyroksen. Det finnes også spor av jernmineraler.
Fargespillet skyldes kryptopertitten. Bergarten lar seg polere og fargespillet blir da særlig vakkert.
Det er denne egenskapen som gjør Larvikitt så attraktiv. Intensiteten i fargespillet er avhengig av
hvordan overflaten er orientert i forhold til feltspatkrystallene. Det planet hvor fargespillet er mest

2

Driftsplan Kruke steinbrudd
intenst, kalles fargeplanet. Feltspatkrystallene er orientert parallelt. Det planet der feltspatkrystallens
lengdeakse er orientert i fallretningen, kalles lineasjonsplanet.

Kruke

Fig. 1. Geologisk kart utarbeidet av NGU for larvikitt-området med Kruke avmerket.

Kruke ligger i et område som er kartlagt som Stålaker-sonen med lys grå grovkornet larvikitt med
kraftig fargespill. I bruddet er det lite oppsprekking, og fargen er lys blå med relativt mange store blå
krystaller. Helt øst i bruddet finnes noen steiltstående nord-sør gående skyer med gråe flekker.
Blokkandelen i bruddet har vært
Typiske tekniske egenskaper for bergarten er:
-

Trykkfasthet: 183 MPa
Bøyefasthet: 12,6 MPa
Tetthet: 2,72
Vannabsorbsjon: 0,04 %
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Fig. 2. Bilde av Lundhs Ocean.

4 Reguleringsplan, lovverk og konsesjon
Reguleringsplan
I mai 2012 ble en ny reguleringsplan for område vedtatt (Planid. 201007, Larvik kommune). Området
omfatter 235,5 daa med følgende formål:
- Steinbrudd og massetak (130,4 daa)
- Grønnstruktur (104,0 daa)
- Vei (1,1 daa)
Dette er vist på figur 3 under.
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Fig. 3. Reguleringsplan for Krukåsen.

5

Driftsplan Kruke steinbrudd
Krav i Mineralloven og Forskrift til Mineralloven
Ressursen driftes i samsvar med krav i Mineralloven. Det ble sendt en konsesjonssøknad til DMF i
oktober 2014. DMF har bedt om oppdatert driftsplan i juni 2020. Teknisk sjef Rolf Nilsen står som
bergteknisk ansvarlig for bruddet i samarbeid med Dr. Ing. Magne Martinsen.

5 Drift
5.1 Driftsmetode
De ulike driftsfasene er illustrert i Figur 4 og 5. Uttak av blokker drives som dagbruddsdrift.
Hovedprosesser for produksjon er:
•
•
•
•
•
•

Boring av hull for wiresaging
Wiresaging av kubber på typisk 10x8x8 m (frigjøring av kubber).
Wiresaging i flak på typisk 10x8x2 m
Boring og kiling i mindre blokker
Dressing/formatering til salgsblokker
Sprengning:
- Enkelte kubber inneholder ikke salgbar stein, men må fjernes pga. logistikk i bruddet.
Slike kubber bores og sprenges.
- Det bores og sprenges et lite antall små salver for å dele opp flak og store skrotblokker
til håndterbare blokker for borttransport med dumper
- Svært sjelden må det bores og sprenges vekk fjell på overflaten for å komme ned til
salgbare kvaliteter.

Figur 4. Ulike prosesser i bruddet
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Deling av emner

Saging av flak
Saging av kubbe
Figur 5. Faser ved uttak av blokker

5.2 Organisering
Det er i dag 6 mann ansatt i bruddet. I all hovedsak har personellet faste ansvarsområder:
-

Bruddleder/bruddformann har overordnet oppsyn med arbeid og tar seg av den daglige
praktiske driften
Kvalitetskontrollør klassifiserer og kvalitetssikrer blokker. Råblokker blir så formatert til
blokker som markedet etterspør
Fast mann på wiresaging
Fast mann på hjullasterkjøring
Fast mann på boring

5.3 Brudd
Det er planlagt en årlig produksjon
salgbar blokk i årene fremover. Med en blokkprosent
på
vil bruddet i løpet av de neste 5 år, ta ut
.
Samlet utgjør dagens kjente ressurser
blokk-kvalitet. Antatt levetid for bruddet
salgbare blokker pr år, er derved over 65 år. Total bergfangst fra bruddet er i
med et uttak
løpet av denne perioden 2 000 000 m3.
Vedlegg som viser drift og avslutning illustrerer driften.
Driften i området begrenser seg til et konsentrert område, og deponiene er svært nære.
Laveste punkt i sonen ligger i dag på kote 50. Antatte ressurser går i dag ned til ca. kote 0.
Pallhøydene vil ligge mellom 8 og 10 m. Dette tilsier en total kjent ressurs på ca. 2 000 000. Med
gir dette en ressurs på
salgbare blokker.
Figurene 6 viser bruddet. Bildet er tatt fra sør mot nord, i den nordlige delen av bruddet, som også er
driftsretningen på dagens nivå. I sør vil driften foregå fra nord mot sør. Neste etappe åpnes fra vest, og
drives mot øst til riktig driftshøyde, 8 meter, deretter vil driften foregå mot nord og sør. Driftsveiene
ned i bruddet drives med saging av skråflater fra øverste nivå. Fjellet under disse veiene drives ut, og
overskuddsmasser brukes for å bygge veier mellom nivåene etter behov.
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Figur 6. Dagens situasjon. Bilde tatt fra sør mot nord, som også er driftsretningen.

5.4 Håndtering av skrotstein
Ved produksjon av blokkstein
uttatt bergmasse, salgbar blokkstein,
blir
skrotstein. Skrotsteinen skal brukes til å fylle og forme det gamle og nye uttaksområdet. Planlagt
skrotdeponi i sør sammen med en fylling av 50 % av det planlagte uttaksområdet i nord har et samlet
volum på ca. 3 000 000 m3.

6 Andre driftsforhold
6.1 Sikringstiltak
Berg
Når uttaket nærmer seg grensen for forekomsten settes det igjen en sikringshylle på ca. 2 meter før
man går ned på neste nivå, der dette er nødvendig. Bredden tilpasses pallhøyden. Slike hyller skal
sikre mot eventuelt steinsprang og være viktig for binding av løsmasser for revegetering av
bruddskråninger når bruddet avsluttes.
I Lundhs’ internkontrollsystem er sikringstiltak omhandlet i Diverse sikring:
1. Alle kanter, sider skal renskes og spyles eller blåses rene før det blir utført arbeid under disse. Slikt
arbeid skal alltid risikovurderes.
2. Risikovurder alle nye veier før bruk og iverksett nødvendige sikringstiltak.
3. Ved arbeid hvor det er fare for fallskader skal sikkerhetssele benyttes.
8
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4. Høye kanter skal markeres på en forsvarlig måte med tau, gjerde, blokker eller annet.
5. Ved arbeid på alle typer høyder, skal det før arbeid igangsettes, gjøres en risikovurdering for å
unngå at det skjer fallulykker. Utstyret som benyttes skal være CE-merket sikkerhetssele eller
sikkerhets vest. Seler og vester skal sertifiseres og kontrolleres for feil, mangler og slitasje i samsvar
med bedriftens kontrollrutiner for slikt utstyr.
6. Åpne sprekker og lignende spesielt etter sprengning skal markeres eller utbedret. Hver og en i
bruddet skal gjøre seg kjent med hvor disse befinner seg, og vise ytterst varsomhet ved alt arbeid i
tilknytning til disse.
7. Strøing / glatt: Operatør sørger for at det saltes / strøs på arbeidsstedet og på andre utsatte plasser
dersom det er glatt lik at fare kan unngås.
8. Kontroll av disse tiltakene skal inngå i faste rutiner i forbindelse med vernerunder.
9. Pallhøyder der det er drift, skal markeres. Pallhøyder der det ikke er drift, stenges/markeres
innfartsvei. (Adgang Forbudt – Farlige Kanter)
10. Åpne sprekker etter skyting av storkubber skal sikres eller gjenfylles.
11. Kvalitetssikring for bolting: Alle høye fjellsider skal være risikovurdert for sikker drift. Det skal
ikke forekomme arbeid under fjellsider som ikke er risikovurdert.
12. All form for bolting / sikring av fjellsider skal bli utført av godkjente eksterne bedrifter.
13. Se til at man har tilstrekkelig med lys slik at arbeidet kan utføres på en forsvarlig måte

Etter hvert som det åpnes nye pallkanter sikres disse med gjerde og skilting. Ytterkantene i bruddet
sikres med sikringsgjerde. Disse gjerdene rives når bruddet fylles over høyere enn omgivelsene, som
vist på avslutningsplan i vedlegg 10.
Veger
For å hindre utforkjøring fra utsatte driftsveger i bruddet, skal vegskulderen fortrinnsvis sikres med
skrotblokker.
Sprengstoff
Bruddet har ikke sprengstofflager. Sprengstoff transporteres inn ved sprengning.
Elsikkerhet
Drift forholder seg til gjeldende lover og regler og § 11 i reguleringsbestemmelsene; “Ved arbeid i
nærheten av høyspentlinje, må gjeldende sikkerhetsforskrifter følges. Eventuell
flytting/kabling, må bekostes av utbygger”.
Sikring av bruddet i forhold til 3. person
Vegen inn til bruddområdet er sikret med en bom, som kun er åpen i bruddets driftstider.
Selve bruddområdet er ikke inngjerdet. Terrenget omkring bruddet er imidlertid oversiktlig og med lite
vegetasjon. For eventuelle uvedkommende er det derfor god oversikt over bratte pallkanter og
lignende fra omkringliggende terreng. Alle bygninger og maskiner låses når det ikke er aktivitet i
bruddet.

6.2 Bygningsmasse
Velferdsbygg (med avfallsstasjon og oljetank) er inntegnet på i vedlegg 3.

6.3 Løsmassedeponi
Det er avsatt et areal i bruddet til deponi av jord-/løsmasser. Deponiet er inntegnet på vedlegg 3.
Løsmasser skal senere brukes til tildekking av skrotdeponier og avsluttede bruddområder.

6.4 Område for dressing/formatering av blokker
Formatering av blokker gjøres i bruddfronten, og ferdige blokker transporteres til blokklageret.
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6.5 Adkomstveg
Adkomstveien er fra sør, og er vist på vedlegg 3.

6.6 Arbeidstid
Vanlig drift tillates hele året til følgende tider:
Mandag-torsdag:
Fredag:

07.00-22.00
07.00-16.00

Pigging tillates hele året, med unntak av 6 uker i forbindelse med fellesferien, til følgende tider:
Mandag-fredag:

08.00-16.00

Vanlig drift tillates ikke på søndag, helligdag og offentlige høytidsdager.

6.7 Internkontrollsystem
Det foreligger et internkontrollsystem med vernerunder hver andre måned.

6.8 Vedlikehold av maskiner
Det er etablert serviceavtaler med alle leverandører for vedlikehold av maskiner.

7 Ytre miljø
Bruddet har en midlertidig utslippstillatelse under prøvedriftsperioden. Det er søkt om en ny
utslippstillatelse som nå er under behandling av Fylkesmannen i Vestfold.

7.1 Utslipp til vann
De viktigste kildene til finstoffavrenning er saging og boring av stein, nedknusning av pukk på de
interne veier i bruddene, samt avrenning fra deponiene. Hovedsakelig er det siltfraksjoner og finere
partikler som følger avrenningen fra bruddene og ut i resipientene. I nåsituasjonen kommer avrenning
fra blokkproduksjonen konsentrert ut av bruddet i et rør, og blir ledet til en sedimentasjonsdam.
Overløpet fra denne dammen går ut i et stort myrområde. Dette store myrområdet virker som et
effektivt infiltrasjonsområde. Myrområdet er kunstig drenert mot Istreelva i sør. Området er overvåket
i en to-årsperiode under prøvedriftsperioden, og utslippet fra området er lavere enn utslippsgrensen.
Når uttaket senkes, vil vann pumpes inn i de gjenfylte uttaksområdene i sør. Vannet vil bli stående en
lengre periode i disse bassengene, og klarne. Overvann fra bassengene vil infiltrere i myromådet i vest
og jordbruksområder i øst før det drenerer til Istreelva.
Det er gitt utslippstillatelse for bruddet. Det er i samarbeid med Fylkesmannen laget et måleprogram
for å sikre at utslippet fra driftsområdet er i henhold til tillatelsen. Måleprogram er beskrevet i vedlegg
15.

7.2 Støy
Gjennom hele driften skal det etableres nødvendige tiltak slik at drifta til enhver tid skal ligge innenfor
de gjeldende grenseverdier for støy.
Nødvendige støyskjermer skal etableres i tråd med forutsetningene i de foreliggende støyberegninger
som er foretatt av COWI AS. Der det er mulig skal det etableres naturlige skjermvegger i bruddene, og
skrotplasser skal bygges opp slik at de så tidlig som mulig i driftsfasen skjermer tilgrensende arealer.
Støyende utstyr som står “permanent” i et område, skal plasseres lavt i terrenget og skjermes.
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I oppstartsituasjonen er behovet for tiltak størst. Etter hvert vil terrengskjermingen bli effektiv.
Det er først og fremst ved boring på toppen av terrenget behovet for støyreduserende tiltak er størst.
Ved boring på lavere nivåer i bruddet er behovet for tiltak mindre. Skjermingstiltak kan enklest gjøres
ved å legge blokker/dekningsmasse i voller nær boreriggen.

7.3 Støv
Det kommer noe støv fra wiresaging og boring (ikke støvflukt ved selve sagingen pga. vannkjøling),
samt noe støvflukt fra driftsveger om sommeren. Støv kan først og fremst være en utfordring for de
som jobber i bruddet. Støvet inneholder imidlertid ikke kvarts og støvet er derfor mindre
helseskadelig.
Det er i dag ingen kjente støvproblemstillinger knyttet til blokkstein-produksjonen utover blakking av
vann. Når det gjelder støvflukt fra veger, særlig i sommerhalvåret, kan dette føre til støv i tilstøtende
beiteområder til driftsveg. Det skal derved iverksettes salting av driftsveg ved behov.

7.4 Avfallshåndtering
Lundhs AS har en avtale med Norsk Gjenvinning Industri AS når det gjelder håndtering av avfall.
Gjeldende avfallsplan for bruddet er vedlagt (vedlegg 16).

8 Landskapstilpasning
Planområdet og tilgrensende områder utgjør en landskapsmessig helhet (nærvirkning). For områder
lenger unna kan kollene i planområdet sies å ha en vesentlig betydning for landskapsopplevelsen
(fjernvirkning).
Krukåsen ligger som en av åsene i jordbrukslandskapet nordøst for Larvik sentrum. Ytterområdene av
reguleringsplanen består av skrinn furuskog og noe gran i nordvest. Hele området har innslag av
lauvskog. Vegetasjonsskjermene, slik de ligger i dag, gjør at de langsgående ryggene fortsatt oppfattes
som romdannende element i landskapet.
Området vurderes til å ha lokal verdi. Området det planlegges for på Krukåsen er vurdert som middels
sårbart i og med at dagens situasjon i forhold til skjerming av bruddområdene uansett vil
opprettholdes.

9 Opprydning og etterbruk
Bruddet skal ryddes og skrenter skal sikres når driften avvikles. Ifølge reguleringsplanen skal:
-

Uttaket kan skje med tilnærmet loddrette vegger i regulert grense for uttak. Dybden på uttaket
begrenses av kvaliteten på steinen og hva som er økonomisk forsvarlig drift.

Bruddområdet vil i utgangspunktet disponeres tilbake til skogsmark. Alternativt kan området benyttes
til bolig eller næringsareal. Ifølge reguleringsplanen:
-

Fyllingene skal bygges opp med en kjerne av skrotstein. Den øverste del av fyllingen (ca. 2 m
tykk), både i skråninger og plane flater, skal «mettes» med mindre stein (diameter mindre enn
50 cm) for deretter å påføres pukk/grus og løsmasser (inkl. torv og jord) som er blandet på en
slik måte at man unngår store porevolum, slik at det dannes et vekstmedium for trær og annen
vegetasjon. Skråninger kan terrasseres og murer oppføres for å oppta høydeforskjeller når
dette er godkjent i driftsplan.
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Bruddområdene skal fylles med masser, og det vil derfor ikke stå igjen noen bergvegger som er
eksponert.
I vest bygges deponiet opp med terrasser på 5 meters høyde og 10 meter bredde. Dette gjøres ved å
bygge opp en mur med formatterte blokker til riktig høyde, og fyller bak disse. Det gjøres for å ha
bedre kontroll på eventuelt ustabile løsmasser. Ellers i området ligger deponiet på fast fjell.
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1. Oversiktskart 1:50 000 – Bruddets lokalisering – A3
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6. Plankart 1:2000 – Etappe 4 – A1
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8. Plankart 1:2000 – Etappe 6 – A1
9. Plankart 1:2000 – Etappe 7 – A1
10. Plankart 1:2000 – Avslutningsplan – A1
11. Profil AA’ 1:2000 – A1
12. Profil BB’ 1:2000 – A2
13. Profil CC’ 1:2000 – A2
14. Reguleringsbestemmelser
15. Beskrivelse av måleprogram for vannprøvetaking
16. Avfallsplan
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