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1. Informasjon om uttaks-sted  

1.1 Bedriftsdata 
Bedriftsnavn Veidekke Industri AS, avd Steinkjer Pukkverk 

Gateadresse Skabos vei 4 

Postadresse 0278 

Kommune Oslo              Fylke: Oslo 

Kontaktperson Thor Erik Trana Thor.trana@veidekke.no Tlf: 93432436 

Org. Nummer (bedrift) 913536 770 

 

1.2 Eiendom for virksomhet 
Kommune: Steinkjer kommune 

Gårdsnr/ bnr.: Eier: Adresse: 

185/ 1 Laila og Erling Tønne Vivevegen 45, 7718 Steinkjer 

 

1.3 Planstatus  

Reguleringsplanens 

navn og dato for 

vedtak: 

Reguleringsbestemmelser for reguleringsplan Vive steinbrudd, gnr. 185, 
bnr. 1 i Steinkjer kommune. 
Vedtatt: 28.06.1995 

Rekkefølgekrav 
(utvalg):  

 Vernesone på 30 meter. 

 Vest for adkomst legges en voll i bredde 15m og høyde 3m 

Andre krav (utvalg):  Uttak ned til kote 50 

 

1.4 Andre tillatelser 
 

 

1.5 Berørte naboer 
Ref punkt 5.8 i søknad driftskonsesjon og vedlagte eiendomskart. 
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2. Generelt 
Steinbruddet ble åpnet for uttak av stein til elv forbygging på 1950 tallet. Uttak og knusing av stein ble 
startet i 1987.  
 
Grunneiere av forekomsten er i dag Laila og Erling Tønne med gårds og bruksnummer 185/ 1. 
 
Tiltakshaver/driftselskap er Veidekke Industri AS og overtok i 1997. Veidekke Industri AS er et datterselskap 
av Veidekke ASA. 
Vive Steinbrudd er en underavdeling av Steinkjer Pukkverk og er underlagt og administreres av Steinkjer 
pukkverk. Det drives drift av mineralske råstoffer - dvs. masseuttak i fast fjell. 
 
Steinbruddet ligger på sør side av Fv. 762. 
 
Det regulerte området er i reguleringsbestemmelser definert til steinbrudd med tilhørende adkomst, frisikt 
og vernesone. 

3. INFORMASJON OM MINERALFOREKOMSTEN 
Det drives drift av mineralske råstoffer, dvs. massetak i fast fjell. Bergarten som drives er mørkegrå 
meta sandstein og det forventes samme bergart innen regulert område.  
 

 
 

4. UTTAK 

4.1 Uttaksområde 
Vive Steinbrudd er et eksisterende uttak og ligger i Steinkjer Kommune, i Trøndelag. Tiltaket ligger ca 5 km 
øst for Steinkjer sentrum og på sør side av FV 762.  
Dagbruddet ligger nord/vestlig vendt og grenser i vest mot FV 762/ jorbruksarealer og ellers jordbruks- og 
utmarks område. Det er direkte adkomst til FV. 
 
Uttaksområdet har en god beliggenhet for adkomst til de markedene som er naturlig å betjene for denne 
type produkter.  
 
Nærmeste nabo er lokalisert ca. 500 m fra kant bruddområdet og ca 600 m fra knuseverk og lager. 
Nærliggende skogområder benyttes i liten grad til turområde.  
 
Område er sikret med bom og skiltet innkjørsel.  
 

4.2 Data uttak 
 Gjenværende volum er beregnet til ca. 100 000 m3.  

 Årlig uttaksvolum vil ligge på ca. 0 - 20.000 m3. Årlig uttak varierer ut i fra aktivitet i nærliggende 
områder. 

 Uttaksdybde skal ikke være lavere enn kote 50 (iht reguleringsplan).  

 Pallehøyde ca. 15 meter.  

 Pallebredde ca 7,5 meter – tilpasses terreng 
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4.3 Uttaksmetode 
 

 Uttak vil skje ved hjelp av boring og sprenging. All sprengning utføres av underentreprenør. 

 Knusing, fin og grov samt sikting utføres med mobilt verk av underentreprenør. 
 

4.4 Driftstider  
Anlegget har i  dag ingen faste driftstider eller åpningstider. 
Anlegget opereres ut fra nærliggende aktivitet i  området og kan i perioder ha høy aktivitet og i  perioder ha ingen 

aktivitet. 
 
Ved aktivitet vil  drift som oftest foregå på dagtid. 
 

 

4.5 Arealdisponering 
Planområdet steinbrudd omfatter et areal på totalt 88 daa: 

 Ca. 45 daa avsatt som uttaksområde. 

 Ca. 43 daa skjermingssoner. 
 
Knusing, sikting og lagring av ferdigprodukter vil skje i området vest i uttaksområdet. 
Området har ingen andre faste installasjoner. Nødvendig brakerigg ol. blir kun satt opp midlertidig.  
 
 

4.6 Driftsfaser 
Uttaket operere i dag med 9 uttaksetapper iht reguleringsbestemmelser.  
Etappe 3 som ligger i bakkant av bruddet er under drift og drives mot etappe 2 sør/vestlig retning.  
 

 Driftsretning er angitt i planen med piler.  

 I tegnforklaringen er de forskjellige etapper angitt med tekst og farger.  
 Adkomst til pallene skjer gjennom midlertidige anleggsveger innenfor uttaksområdet.    

 Bruddet drives i en pallhøyde opptil 15 meter 
 
Løsmasser/overmasser som blir rensket av terrenget før sprenging, henlegges i voll vest for adkomst 
eller i brudd. Massene brukes til revegetering av området ved avsluttet utak. 
 
Etter hvert som sammenhengende felter er ferdig drevet skal løsmassene/ overmassen som  tidligere 
er henlagt bak pallen brukes til arrondering. Voll i bredde på 15 m og høyde 3 m mot Fv.762 skal 
opparbeides og beplantes senest ved avslutning av etappe 5.  
Før etappe 6 er utsprengt skal etappe 1, 2 og 3 være ferdig istandsatt og beplantet.  
 
Maksimal uttaksdybde i nytt uttaksområde skal ikke være lavere enn kote 50.  
 

Etappe 1: 
Etappe 1 som ligger i bakkant av bruddet er fullført.  
Arrondering med tilført/ eksisterende overmasser, tilsåing og skogplanting pågår. 
 

Etappe2 
Etappe 2 er fullført.  
Arrondering med tilført/ eksisterende overmasser, tilsåing og skogplanting påbegynnes når etappe 3 er 
ferdig. 
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Etappe3 
Etappen er ferdig sprengt ned til kote 50. Pågår knusing av masse. 
Uttaksområdet senker seg nedover lia, mens bakveggen skal opparbeides med tilførsel av løsmasser, 
tilsåing og planting. 
 

Etappe4 
Uttaket fortsetter mot ytre uttaksgrense i sørøst.  
 

Etappe5 
Etappe 5 påbegynnes etter etappe 4 er ferdig.  
 

Etappe 6 

Denne etappen vil starte etter at etappe 5 delvis er ferdig. Den vil bli drevet i sørøstlig retning. Bakveggen 
for uttaket senkes slik at den kommer på et nivå som de uttatte områdene på begge sider. Bakveggen 
opparbeides etter hvert. Dagens uttak i det bakre området er så dypt at det ligger lavere enn den planlagte 
skråningen i bakkant av bruddet. 
 

Etappe 7 

Steinen brytes nedover på en bred front. Uttaket vil nå skje i de områdene der produksjonsanleggene for 
steinbruddet er plassert. Etappen drives fra nordvest mot sørvest.  
Produksjonsanleggene må da flyttes inn i de ferdige uttaksområdene eller at produksjonen foregår mobilt. 
De vil her få en god beliggenhet både i forhold til innsyn og støy. 
 

Etappe 8 

Påbegynnes etter at etappe 7 nærmer seg ferdig. 
 

Etappe 9 

Påbegynnes etter at etappe 8 nærmer seg ferdig 
 

4.7 Sikring under drift 
Rundt hele uttaket er det regulert inn et skjermingsbelte . 
Vest for adkomst er det lagt opp en voll  i 15 meter bredde og 3 meters høyde iht reguleringsbestemmelser. 
 
I skjermingsbeltet skal eksisterende vegetasjon pleies og suppleres slik at den til enhver tid har 
skjermende effekt. 
 
Bruddet er sikres fortløpende med midlertidig viltgjerde før uttak påbegynnes.  
Etter hvert som uttaksetapper ferdigstilles vil permanent viltgjerde med høyde 1,2 meter etableres.  
 
Rensk og sikring av bruddvegger gjennomføres kontinuerlig iht intern prosedyre og vil også følges opp på 
vernerunder. 
 
Området er sikret med bom ved innkjøring til området. 
Området er skiltet med «Anleggsområde». 
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5. AVSLUTNING - SIKRING 
Tilplanting og revegetering av pallehyller utføres fortløpende om mulig når driftsetapper avsluttes. 

 På toppen av bruddkanten mot urørt terreng skal det etableres et 1,2 m høyt permanent 
sikringsgjerde.  

 Pallehøyde som skal benyttes er 15 m med inntrinn ca 7,5 meter. Inntrinn tilpasses til terreng. 
 Bruddkanter, paller og skjæringer skal ved avslutning renses og sikres best mulig mot utrasing av 

større steiner/blokker. 
 
Etterbruk av uttaksområdet skal iht reguleringsplan avgjøres nærmere før utløp av driftsperiode (10 år).  
I reguleringsplanen er området satt av til formål landbruksområde.  
Som et utgangspunkt vil paller og bruddkanter renses og tilplantes og bunn av brudd tilføres vekstjord. 
Nærmere etterbruk vil avtales nærmere med kommune og grunneier 
 
Eventuelt spesialavfall fra driften skal ryddes opp og leveres til godkjent mottak for slikt avfall.  
Alle bygninger og faste installasjoner fjernes. 
 
 

6. Vedlegg 
1. Oversiktskart,    1: 50 000  A3 
2. Eiendomskart    1: 7500  A3 
3. Reguleringskart      

4. Dagens situasjon    1:2000   A3 
5. Driftsplan    1:2000   A3 

6. Driftsplan – snitt   1:2000   A3 
7. Avslutningsplan   1:2000  A3 
8. Avslutningsplan - snitt  1:2000  A3 
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