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1 Innledning 

Driftsplanen er Ramlo P&G AS sitt styringsverktøy for planlegging og gjennomføring av uttak av grus. 

Planen har, avhengig av markedet, et langsiktig perspektiv på 50-100 år. Planen skal også bidra til 

forsvarlig sikring og opprydding av uttaksområdet underveis og etter endt drift.  

Driftsplanen ligger til grunn for Direktoratet for mineralforvaltnings (DMF) tilsyn, og danner grunnlag 

for beregning av økonomisk sikkerhetstillatelse for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak. 

Driftsplanen er utarbeidet med grunnlag 3D-modell og viser prinsipielle løsninger for drift, sikring 

istandsetting mm. 

1.1 Grunneier, tiltakshaver, driftsselskap og driftsorganisasjon 

Grunneier:  Asgeir Folstad 

Tiltakshaver/søker: Ramlo P&G AS 

Driftsselskap:  Ramlo Sandtak AS 

Ramlo P&G AS 

Ramlo P&G AS har avtale med grunneier om uttak av løsmasser. Ramlo P&G AS er 100 % eid av 

Ramlo Sandtak AS og har som formål å eie og utnytte rettigheter til mineralske forekomster, samt 

annen virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette. Tore Ramlo er daglig leder.  

Ramlo Sandtak AS 

Ramlo Sandtak AS er en betydelig aktør innen foredling og transport av sand, grus og pukkprodukter.  

Administrasjon og tørrlager for sand/grusprodukter, verksted og vaskehall er i Industriveien, 

Heggstadmoen, Trondheim.  

Hovedanlegg for produksjon av sand/grusprodukter ligger på Hofstad næringsområde i Melhus 

kommune. Der er det et moderne anlegg for fabrikkering av tilslag til betong og mørtelproduksjon.  

Hovedanlegg for produksjon av pukk ligger i Sjøla, Vassfjellet, Trondheim kommune. Her produseres 

all type pukk for bruk til veg-, anleggs- og industriformål.  

Ramlo Sandtak AS har tre finknuseverk, en grovknuser og flere sorteringsverk. Disse brukes i firmaets 

grusuttak og pukkverk, eller til leieknusing for andre entreprenører. 

 

  



Olaplassen masseuttak multiconsult.no 

Driftsplan 1 Innledning 

 

10217733-TVF-RAP-001_rev01 24.08.21/02 SIDE 5/14 

Organisasjonsplan Ramlo Sandtak AS 
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2 Rammevilkår 

2.1 Uttakssted 

Navn på uttaket: Olaplassen 

Olaplassen masseuttak ligger på 

Støren i Midtre Gauldal kommune, 

nord for Engan.  

Uttaksområdet ligger innenfor 

eiendommen gnr./bnr. 45/21. 

Grunneier er Asgeir Folstad.  

Uttaket er ikke registrert i DMF 

register. Uttaket ligger imidlertid 

nord for ID 309 Kvasshyllan 

massetak. 

 

Figur 1. Oversiktskart med svart, stiplet sirkel som viser beliggenheten 

for planområdet på Kvasshyllan, nord for Engan og Støren. 

2.2 Atkomst 

Det er regulert og skal anlegges ny atkomstveg til uttaket. Denne går innenfor eiendommen 45/21.  

Det er inngått avtale om vegrett. 

Midtre Gauldal kommune har gitt tillatelse til tiltak for bygging av vegen den 09.09.20. Nødvendige 

inngrep for vegen er avklart i denne tillatelsen og arbeid med etablering av vegen er startet. 

Skjæringer sør og vest for vegen går inn i arealer som er regulert til masseuttak, og inngår i 

konsesjonsområdet. Vegen og skjæringer sør og øst for denne er regulert til veg og annen veggrunn, 

og ligger utenfor konsesjonsområdet. 
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Figur 2. Situasjonsplan for ny adkomstveg som er godkjent av Midtre Gauldal kommune i tillatelse til tiltak, 09.09.20. 

 

Figur 3. Situasjonsplan for ny adkomstveg som er godkjent av Midtre Gauldal kommune i tillatelse til tiltak, 09.09.20, 

sammenstilt med reguleringskart vedtatt 04.04.19. 
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2.3 Reguleringsplan 

Masseuttaket er regulert i reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen, planID 50272016013 vedtatt 

04.04.19. Planen regulerer tre områder til steinbrudd og massetak og ett område til deponi. Denne 

driftsplanen omfatter området for masseuttak, BRU1_ 1og BRU1_2. Det utarbeides en egen 

driftsplan for BRU3 som er steinbrudd. 

Reguleringsplanen har bestemmelser om: 

• Masser tillates tatt ut ned til kote + 75 moh. 

• Alt vegetasjonsdekke skal tas av i etapper før uttak av løsmasser kan igangsettes. 

Vegetasjonsmassene skal mellomlagres på egnede områder og skal ikke blandes med andre 

masser.  

• Olje, kjemikalier og andre forurensede stoffer skal oppbevares i et område avsatt til denne 

bruken. Det avsatte området skal ha tett dekke og sluk for å forhindre avrenning og 

forurensning til grunnen. 

• Uttak av masser skal starte fra BRU1_1.  

• Rekkefølgekrav før oppstart av masseuttaket: 

o Det skal tas prøver av drikkevann fra fjellbrønn på Kvasshyllan gård og oppkomme på 

gnr./bnr. 228/2 ved Melen i Melhus kommune før oppstart av masseuttaket. 

o Før tiltak i henhold til reguleringsplanen settes i gang skal det etableres et 

vannprøveprogram som definerer når vannprøver skal tas og hvilke parametere som 

skal inngå i prøvetakningen. Vannprøveprogrammet skal godkjennes av kommunen. 

• Rekkefølgekrav før virksomhet kan starte innenfor BRU1_2: 

o Kulturminner skal undersøkes 

o Matjordlaget som ligger på etablert dyrkamark skal ikke berøres før det foreligger en 

godkjent matjordplan 

o Etablering av voll 

• Området skal være ferdig ryddet og istandsatt i tråd med driftsplan senest 2 år etter endt 

virksomhet.  

• Støvdempende tiltak skal gjennomføres ved støvflukt 
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2.4 Forekomsten 

Løsmassekart viser breelvavsetning (oransje) 

innenfor masseuttaksområdet. 

Forekomsten er i NGUs grus- og pukkdatabase 

(forekomstområde 1648 – 054) klassifisert som 

en meget viktig ressurs. 

Grusforekomsten på Kvasshyllan er et stort 

breelvdelta med rygger som er blitt til av 

smeltevannsdrenering. Massene består av sand, 

grus og morenemateriale.  

 

 

Figur 4. Utsnitt fra løsmassekart 

(http://geo.ngu.no/kart/losmasse/). Uttaksområdet er 

vist med svart stiplet sirkel. 

Grunnundersøkelser (Rambøll 2012) viser at det er lagdelte masser med sand, grus og grov stein 

ned til store dybder i området. Det er tatt ut masser fra forekomsten tidligere, i området Dirmin 

register ID 309 Kvasshyllan massetak, som er benyttet som betongtilslag. Det er ikke boret ned til 

fast fjell innenfor området, men ved Kvasshyllan gård er det ved boring av fjellbrønn funnet at det 

er  ned til fast fjell. Med forutsetning om at det kan tas ut masser ned til fast fjell på kote ca. 

+75, er potensialet i masseuttaket beregnet til ca. 6,6 mill. m3 faste masser. Dette inkluderer 

avdekningsmasser. Ut fra erfaringer fra driften i tilsvarende forekomster, utnyttes 100 % av 

ressursen.  

Grus og sand fra området er blant annet egnet til anleggsformål og som tilslag i asfalt og betong. 

Resultater av prøvinger viser at samfengt fra løsmasseforekomsten er sammensatt hovedsakelig av 

 

 Ingen belegg på kornoverflater, en forvitrede korn og ingen meget svake korn. 

Tabell 1: Resultater av inneledende prøving av samfengt fra Olaplassen (Norsk betong – og tilslagslaboratorium AS 

rapport nr. P 20367-1 18.12.20). 

 

Furukollen 

Tynn 
morene 

Breelv- 
avsetning 

Olaplassen 

Myr 

Tykk morene 

Elve- 
avsetning 

Bart  
fjell 
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3 Uttaksplan 

3.1 Uttak, installasjoner, sikring under drift 

Årlig uttak vil være avhengig av etterspørsel, men er planlagt ut fra ca. 120 000 fm3 (ca. 200 000 

tonn) i gjennomsnitt. Uttaket har langsiktig tidsperspektiv, ca. 50-60 år. 

Masseuttaket skal drives fra nord mot sør. Det skal anlegges ny atkomstveg fra fv. 6658. Uttak av 

masser vil starte fra ny atkomstveg i nord, ved kotehøyde ca. 160 moh., ca. 15 meter under dagens 

terreng. Masser vil bli tatt ut gradvis sørover.  

Overmasser fra grusuttaket legges i støy-/innsynsvoll som vil skjerme boliger på Kvasshyllan. Vollen 

skal anlegges som vist på uttaksplanene og vil være ca. 2-5 meter høy.  

Geologiske forhold i grusavsetningen gjør at det ikke er behov for selektiv drift da sand/grusmassene 

er  

Uttak av løsmasser skal foregå i nivåer (paller) med 12 – 15 meter høyde. Ved utforming av 

massetaket er det er forutsatt helling 1:2 for permanente skråninger.  Midlertidige driftsskråninger 

vil kunne være brattere. Stabiliteten av interne skråninger i masseuttaket skal ivaretas etter hvert 

som det tas ut masser. Geoteknisk vurdering utført av Rambøll (G-Not-001-1350032795-rev01) viser 

at skråninger er stabile ved helling  

Det er ikke planlagt faste installasjoner i masseuttaket. Kun mobilt produksjonsutstyr som 

gravemaskin, hjullaster, sikte- og knuseanlegg skal brukes. 

Masseuttaket skal til enhver tid være forsvarlig sikret, jf. minerallovens § 49. Uttaksområdet som er i 

drift sikres til enhver tid med nettinggjerde (90 cm) med overtråd, samlet høyde ca. 120 cm. I tillegg 

skiltes «anleggsområde» og «adgang forbudt» på gjerdet. Naturlig, bratt terreng vurderes å skjerme 

deler av uttaksområdet samt at det ikke er fare for fall inn i uttaket fra skråningen ut mot Gauldalen. 

Det er derfor ikke vist sikringsgjerde rundt hele området. Det settes opp bom og skilt og ved 

avkjøringen fra fv. 6658.   

Tabell 3: Oversikt over antall fm3 masser (faste kubikkmeter) og driftstid ulike etapper. 

Masseuttak Ca. mill. fm3 Driftstid 

Etappe 1 1,37 11 

Etappe 2 5,38 45 

Hele uttaksperioden 6,75 2021-2077 

3.1.1 Etappe 1 

Etappe 1 omfatter felt BRU 1_1 i reguleringsplanen. Avdekkingsmasser tas av før uttak starter. 

Massene brukes til revegetering av vegskråninger. Eventuelle overskytende masser foredles for salg 

eller mellomlagres i areal regulert til voll sør for masseuttaksområdet. Uttak av masser vil starte fra 

ny atkomstveg i nord, ved kotehøyde ca. 160 moh., ca. 15 meter under dagens terreng. Masser vil bli 

tatt ut gradvis sørover og i paller nedover med 12 – 15 meter høyde. Uttaket i etappen vil gå ned til 

kote ca. 115 moh. Bunn i uttaksområdet i denne etappen vil ha bredde minimum 15 meter.  

Produktlager etableres når uttaket er stort nok til lagring og tilpasses på hvert uttaksnivå (pall). 

Produktlager er vist på uttaksplan for etappe 1, tegn. nr. 10217733-R100. 

3.1.2 Etappe 2 

Etappe 2 omfatter felt BRU både BRU1_1 og BRU1_2 i reguleringsplanen. 

Kulturminner skal undersøkes før uttak av masser starter. 
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Matjordlaget som ligger på etablert dyrkamark i planområdet BRU1_2 skal ikke berøres før det 

foreligger en matjordplan som er godkjent av kommunen. Matjordplanen må, i det minste, beskrive 

matjord i planområdet, arealer som skal ta imot matjord, egnet metoder for opprettelse av matjord 

under flytting og aktuelle værforhold for jordflyttingen. Egnet matjord innenfor området må flyttes i 

tråd med matjordplan. Arealer som skal ta imot matjordlaget må være klare før inngrep iverksettes. 

Dersom det blir masser til gode, kan disse brukes som jordforbedringsmasser andre steder på 

jordbruksarealer med dårlig kvalitet. Hvert dekar med omdisponerte jordbruksarealer innenfor 

området skal erstattes med minimum 1 dekar nye jordbruksarealer på ny lokalisering. Kommunen 

skal behandle søknad om godkjenning av plan for nydyrking av nye jordbruksarealer jf. forskrift om 

nydyrking.  

Mot sør, skal det før det startes drift i masseuttaket i område i reguleringsplanen BRU1_2, anlegges 

en voll som vil skjerme boliger på Kvasshyllan mot støy og innsyn. Vollen skal anlegges innenfor 

bestemmelsesområde #5, og vil være ca. 2-5 meter høy. Vollen kan fjernes når aktiviteten i 

masseuttaket går nedover i terrenget og aktivitet foregår på kote + 160 moh. eller lavere. 

Uttak av masser vil fortsette fra bunnområdet i etappe 1, ved kote ca. 115 moh. Masser vil bli tatt ut 

gradvis sørover og i paller nedover med 12 – 15 meter pallhøyde. Uttaket i etappen vil gå ned til kote 

ca. 75 moh. som er fastsatt bunnkote i reguleringsplanen.   

Produktlager er vist på uttaksplan for etappe 1, tegn. nr. 10217733-R200. Produktlager tilpasses på 

hvert uttaksnivå (pall). 

3.2 Skjerming mot støy, støv og innsyn 

Uttaksområdet ligger inne på en flate som ligger ca. 100 meter høyere enn fylkesvegen og Engan. 

Uttaksområdet går nedover i terrenget og toppen av dagens platå vil bli bevart ut mot Gauldalen, 

både mot nord og øst og mot Kvasshyllan i sør. På lang sikt, ettersom uttaket blir dypere, vil det bli 

en åpning mot øst ned til nivået som ny atkomstveg vil ligge på, der det er en v-dal i dag. Ettersom 

masseuttaket vil starte fra nord, vil terrenget ut mot Gauldalen østover kunne bevares i lang tid 

fremover.  

Mot sør, skal det før det startes drift i masseuttaket i område i reguleringsplanen BRU1_2, anlegges 

en voll som vil skjerme boliger på Kvasshyllan mot støy og innsyn. Vollen skal anlegges innenfor 

bestemmelsesområde #5, og vil være ca. 2-5 meter høy. Vollen kan fjernes når aktiviteten i 

masseuttaket går nedover i terrenget og aktivitet foregår på kote + 160 moh. eller lavere. 

Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter skal ikke medføre at mengde nedfallsstøv 

overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager, jf. forurensningsforskriften § 30-5. Dette gjelder mineralsk 

andel målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt, jf. 

forurensningsforskriften § 30-9. 

For å begrense støvflukt og tilsmussing av fylkesvegen skal det anlegges fast dekke på atkomstvegen 

via Kvasshyllan før det startes drift som omfatter transport av ferdige produkter fra masseuttaket. 

Vegen kostes ved behov. 

Det skal gjennomføres støvnedfallsmålinger målt i 30-dagers intervaller. Måleperioden skal vare 

minst ett år og skal ikke avsluttes før målingene dokumenterer at kravene i forurensningsforskriften 

§ 30-5 overholdes. Nedfallsmålingene skal planlegges og utføres av uavhengig konsulent. 

Det skal også gjennomføres støymåling ved nærmeste nabo innen 8 uker etter at drift i masseuttaket 

er startet fra ny atkomstveg. Støymålingen skal journalføres. 
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Måleprogram for kontrollmåling av støvnedfall, støy og utslipp til vann innarbeides i internkontrollen. 

De første målingene skal gjennomføres innen ett år etter at drift i masseuttaket er startet. Målingene 

skal være representative for normal drift. Prøvetaking og analyse skal utføres etter Norsk Standard 

(NS). Prøvetaking og måling skal kvalitetssikres. 

Opplysninger om støvnedfallsmålinger (herunder vurderinger og tiltak for å hindre nedslamming og 

sikre tilstandsklasse i resipienten), støymålinger, dato og tidsrom for sprengninger, samt hvordan 

naboer er varslet skal journalføres. Opplysningene skal tas vare på i minst 5 år og være tilgjengelig 

ved kontroll eller på forespørsel fra forurensningsmyndigheten. 

3.3 Begrensning av trafikkbelastning i nærområdet 

Transport inn og ut fra masseuttaket vil gå på ny atkomstveg til med avkjørsel fra fv. 6558 like nord 

for Håggåbrua.  

Nærmest uttaksområdet, på Kvasshyllan, ligger et gårdsbruk med 2 boliger og 3 eneboliger. På 

motsatt side av dalen (øst) ligger Litjøya og Granmoen med 3 gårdsbruk og 1 enebolig. I Engan er det 

relativt mange boliger og arbeidsplasser. Det er ingen skoler eller barnehager i nærheten. 

Boligbebyggelse på Litjøya, Granmoen, Kvasshyllan og Engan vil ikke bli berørt av trafikk til og fra 

uttaket.   

3.4 Begrensning av avrenning til vassdrag 

Det etableres grøfter langs adkomstvegen der vegen ligger i skjæring. Multiconsult har utført 

vurdering av nedbørsfelt i forhold til stikkrenner under jernbanen, og nødvendige tiltak for å ikke 

forverre flomforholdene mot jernbanen. Bane NOR har akseptert dokumentasjonen. Tiltak som er 

beskrevet i notatet, etablering av stikkrenner og dreneringspunkt, inngår i vannmiljøplan for 

Furukollen og Olaplassen, rev. 30.06.20.  

Innenfor område ved fv. 6658 og avkjørsel til den nye atkomstvegen (bestemmelsesområde #4 i 

reguleringsplanen) skal det dersom prøvetaking i Gaula viser at det er avrenning fra området som 

overskrider grenseverdiene for utslipp til vann, etableres sedimenterings- og infiltrasjonsbasseng for 

kontrollerte utslipp av vann til Gaula.  

Ev. vasking av masser skal gjøres på egnede områder hvor rent vaskevann med høyt innhold 

suspendert stoff vil ledes til veggrøfter og videre dreneres naturlig i massene på Kvasshyllan. Ved 

påslipp av vann (sigevann/overvann) til Gaula, må ikke innhold suspendert stoff overstige 50 mg/l.  

Det skal jf. reguleringsbestemmelse etableres et vannprøveprogram for området som definerer når 

vannprøver skal tas og hvilke parametere som skal inngå i prøvetakningen. Vannprøveprogrammet 

skal godkjennes av kommunen før uttak av masser starter. 

3.5 Ivaretagelse av naturmangfold og naturlige terrengformer 

Det er ikke kartlagt naturmangfold av spesiell verdi innenfor området.  

Nord for masseuttaket ligger Kvasshyllan naturreservat. Forholdet til naturreservatet er avklart i 

reguleringsplanen. Der er det regulert en 10 meter bred buffersone (LNFR-areal) fra grensen til 

naturreservatet til starten av skjæringen for ny adkomstveg. Areal regulert til annen veggrunn nord 

for adkomstvegen (skjæring) skal senest i løpet av andre sommerhalvår etter ferdigstillelse av 

veganlegget, istandsettes, revegeteres og tilsås. Reetablering av vegetasjon skal gjøres med hensyn 

til lokale arter, med stedlige masser og frøbankjord.  

Rambøll har utført grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger for adkomstvegen (G-Not-001-

1350032795-rev01). Dette dokumenterer sikkerhet for naturreservatet.  
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Eksisterende vegetasjon bevares som vegetasjonsskjerm. 

Uttaksområdet ligger inne på en flate som ligger ca. 100 meter høyere enn fylkesvegen og Engan. 

Uttaksområdet går nedover i terrenget og toppen av dagens platå og skråning ut mot Gauldalen, 

både mot nord og øst og mot Kvasshyllan i sør, vil bli stort sett bli bevart. På lang sikt, ettersom 

uttaket blir dypere, vil det bli en åpning mot øst ned til nivået som ny atkomstveg vil ligge på, der det 

er en v-dal i dag. Ettersom masseuttaket vil starte fra nord, vil terrenget ut mot Gauldalen østover 

kunne bevares i lang tid fremover.  

3.6 Kulturminner 

Det er registrert kulturminner (id. 178754 og 178756) innenfor masseuttaksområdet. Disse ligger 

innenfor bestemmelsesområdene som er markert #2 og #3 i reguleringsplankartet. Det er ikke tillatt 

noe form for virksomhet på BRU1_2 før arkeologisk utgraving av kulturminner innenfor #2 og #3 er 

utført. 

Det skal tas kontakt med Trøndelag fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at 

omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. 

3.7 Ivaretagelse av ev. krav i reguleringsplanen – driftstider og drikkevann 

Iht. reguleringsplanen tillates drift som knusing, sortering, opplasting og transport hele døgnet på 

hverdager. Impulspreget aktivitet tillates ikke på natt (tidsrommet kl. 23-07).  

Nødleveranser av strømaterialer og masser i forbindelse med akutte situasjoner som flom, vegbrudd 

og lignende tillates til alle tider. 

Før oppstart av masseuttaket skal det etableres et vannprøveprogram som definerer når vannprøver 

skal tas og hvilke parametere som skal inngå i prøvetakningen. Vannprøveprogrammet skal 

godkjennes av kommunen før uttak av masser starter. Det skal tas prøver av drikkevann fra fjellbrønn 

på Kvasshyllan gård og oppkomme på gnr./bnr. 228/2 ved Melen i Melhus kommune. 

4 Avslutning, opprydding og sikring etter drift 

Etter endt uttak av grusmasser skal uttaksområdet benyttes til deponi for rene masser. Området vil 

over tid gjenfylt. Området skal fylles opp til terrengnivå som platået hadde før uttaket, det vil si til 

kote +175 moh. og vist på avslutningsplan tegn. nr. 10217733-R300. 

Deponering skal utføres iht. plan som skal godkjennes av kommunen. Det skal fylles inn ca. 6,5 mill. 

m3 masser. Det antas at det vil bli fylt inn ca. 200 000 m3 per år, og driftstid for deponiet vil være 30-

35 år. Gjenfylling vil skje ved utlegging og komprimering av masser lagvis fra bunnen av uttaket og 

opp til kote +175.  

Området skal i driftsperioden for deponiet være sikret med nettinggjerde (90 cm) med overtråd, 

samlet høyde ca. 120 cm, skiltet «anleggsområde» og «adgang forbudt» og med bom og skilt og ved 

avkjøringen fra fv. 6658, slik som vist på Uttaksplan Etappe 2 tegning nr. 10217733-R201. 

Etter oppfylling/deponering vil platået og skråning ut mot Gauldalen bli reetablert med 

terrengformer omtrent som terrenget var før uttak, men med slakere helling i skråninger på grunn av 

geoteknisk stablitiet. Arealer på platået er planlagt med helling 1:40 og skal istandsettes til dyrka 

jord. Dyrka jord reetableres ved at det legges ut et 40 cm lag med masser som er egnet for 

rotutvikling og matjordlag på toppen. Arealet tilsås for grasproduksjon. Veg-/skogbruksarealer er 

planlagt med helling 1:2. Reetablering av vegetasjon skal gjøres med hensyn til lokale arter, med 

utlegging av stedlige overmasser med frøbankjord og tilplanting med skogplanter av gran og furu. 
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Planområdet ligger innenfor grunnvannsforekomsten Gauldalen. Denne går fra Singsås til Gaulosen. 

Drikkevannskilder i og i nærheten av uttaksområdet er kartlagt. Boliger på Kvasshyllan har privat 

vannforsyning fra fjellbrønn (nr. 76455 i NGU sin database) ved gården Kvasshyllan. Det er store 

dybder til generell grunnvannsstand i området. Grunnvannstand er målt til ca. 7 meter under terreng 

ved fv. 6558. Massene på Kvasshyllan og Olaplassen er drenerende og det er ikke registrert 

grunnvann i piezometer på 27 meter dybde sentralt på platået. Generell grunnvannsgradient på 

Kvasshyllan avhenger av et ev. hengende grunnvannsspeil som følge av lag med lavpermeabelt 

finstoff. Dette er ikke kartlagt i detalj, men kan forventes å finnes. Generelt vil grunnvannsnivået ikke 

påvirkes nevneverdig før uttak av masser skjer fra dybder under grunnvannsnivået. Det vil også 

gjelde for ev. hengende grunnvann. Dersom et hengende grunnvannsspeil punkteres vil dette 

fremstå som vannførende lag. Dette kan til tider gi utfordringer, men vil kunne håndteres med lokale 

tiltak som kanalisering av vann til områder med permeable masser. 

Avhengig av omfanget av hengende grunnvann, forventes generell grunnvannsgradient å være bratt 

fra vest mot øst. Uttak av masser i vest kan derfor i større grad komme i konflikt med stedlig 

grunnvannsnivå, enn uttak av masser i øst. Miljømessige konsekvenser kan være økt 

sedimenttransport til Gaula via overvann som følge av redusert magasineringsevne/ 

fordrøyningsevne etter uttak av løsmasser. Med tiltak som er beskrevet for å håndtere overvann, 

antas at masseuttak ikke ville gi endringer i grunnvannsstand som kan påvirke nærområdene 

negativt.  

Det vurderes å være lav risiko for skader på grunn av erosjon og frostsprengning i deponi-

/avslutningsfasen og etter at området er ferdig oppfylt og istandsatt. Overflatevann vil infiltrere i 

grunnen på platået. Vann som ikke infiltreres vil drenere langs vegskråninger og ned til veggrøfter. 

Ev. flomveger og veggrøfter skal ersjonssikres i nødvendig grad. 

Området skal i driftsperioden for deponiet være sikret med nettinggjerde (90 cm) med overtråd, 

samlet høyde ca. 120 cm, skiltet «anleggsområde» og «adgang forbudt» og med bom og skilt og ved 

avkjøringen fra fv. 6658, slik som vist på tegning R200 Uttaksplan Etappe 2.  

Utforming av terrenget gjør at det vil ikke være behov for sikring av området etter at det er ferdig 

oppfylt og istandsatt. Sikringsgjerder, skilt og bom fjernes. 

Området vil bli ryddet senest innen 2 år etter at deponeringen er avsluttet. Alt produksjonsutstyr, ev. 

konstruksjoner, installasjoner og skrot fjernes.  
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Reguleringsplan PBL 2008
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Steinbrudd og masseuttak (1201)

Skytebane (1470)
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Midtre Gauldal kommune   Planforslag dato: 27.09.17 
Vedtatt dato: 04.04.19 

      Dato for siste mindre endring: 

Reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen 
 
Reguleringsbestemmelser 
Detaljregulering  
 
PlanID 1648 2016013 
Saksnummer  

1. Planens hensikt 
Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av steinbrudd og masseuttak med 
tilhørende virksomhet, bebyggelse og anlegg og ny atkomstveg. Planen skal også ivareta den 
eksisterende skytebanen i Furukollen og den eksisterende atkomstvegen til Furukollen.  

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 

2.1 Aktsomhet for kulturminner 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres 
kjent med denne bestemmelsen. Melding om funn skal straks sendes Trøndelag fylkeskommune 
jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.  

2.2 Matjord 
Matjordlaget som ligger på etablert dyrkamark i planområdet BRU1_2 skal ikke berøres før det 
foreligger en godkjent matjordplan. 

Matjordplanen må, i det minste, beskrive matjord i planområdet, arealer som skal ta imot 
matjord, egnet metoder for opprettelse av matjord under flytting og aktuelle værforhold for 
jordflyttingen.  

Matjordplan må godkjennes av kommunen og egnet matjord innenfor planområdet må flyttes i 
tråd med matjordplan. 

Arealer som skal ta imot matjordlaget fra planområdet må være klare før inngrep iverksettes. 

Hvert dekar med omdisponerte jordbruksarealer innenfor planområdet skal erstattes med 
minimum 1 dekar nye jordbruksarealer på ny lokalisering.  

Kommunen skal behandle søknad om godkjenning av plan for nydyrking av nye jordbruksarealer 
jf. forskrift om nydyrking.  

Dersom det blir masser til gode, kan disse brukes som jordforbedringsmasser andre steder på 
jordbruksarealer med dårlig kvalitet. 
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2.3 Støy  
Støy fra bygge- og anleggsarbeid skal følge anbefalinger i T-1442:2016 kapittel 4 og støygrenser i 
nevnte kapittel gjøres gjeldende og skal ligge til grunn for gjennomføring av bygge- og 
anleggsarbeider. 

For støy fra arbeid med massedeponering innenfor BRU1 skal grenseverdiene i 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 
legges til grunn for tiltak. 

2.4 Støv 
Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at 
mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt 
ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt, jf. forurensningsforskriften 
§ 30-9. 

2.5 Overvåking av avrenning til vassdrag 
Avrenning fra området til vassdrag skal overvåkes før, under og etter drift og deponifasen. Før 
tiltak i henhold til reguleringsplanen settes i gang skal det etableres et vannprøveprogram som 
definerer når vannprøver skal tas og hvilke parametere som skal inngå i prøvetakningen. 
Vannprøveprogrammet skal godkjennes av kommunen. 

3. Bestemmelser til arealformål 

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

3.1.1 Masseuttak og steinbrudd BRU1, BRU2 og BRU3 
Alt vegetasjonsdekket skal tas av i etapper før uttak av løsmasser eller stein kan igangsettes. 
Vegetasjonsmassene skal mellomlagres på egnede områder og skal ikke blandes med andre 
masser.  

Der hvor driftsplanen sier at det skal skje opprydding, istandsetting, tilbakeføring av 
avdekningsmasser og ev. tilsåing, skal dette gjennomføres uten unødvendig opphold i tid. 

Uttaksområder skal sikres og skiltes under driftsfase og etter avsluttet uttak for å hindre uønsket 
ferdsel av mennesker og dyr.  

Ved støvflukt skal det gjennomføres støvdempende tiltak.  

Olje, kjemikalier og andre forurensede stoffer skal oppbevares i et område avsatt til denne 
bruken. Det avsatte området skal ha tett dekke og sluk for å forhindre avrenning og 
forurensning til grunnen. 

Drift tillates hverdager, hele døgnet. Impulspreget aktivitet tillates ikke på natt (tidsrommet kl. 
23-07). Arbeid på natt skal foregå under øverste kant på masseuttaket/steinbruddet. 
Nødleveranser av strømaterialer og steinmasser i forbindelse med akutte situasjoner som flom, 
vegbrudd og lignende tillates til alle tider. 
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Det tillates etablert sedimentasjonsbasseng. Beregninger og utstrekning skal forelegges rett 
offentlig myndighet før tiltak tillates igangsatt. 

3.1.2 Masseuttak BRU1_1-2 
Området BRU1_1-2 skal benyttes til uttak av løsmasser, virksomhet for videreforedling av 
produkter som har de uttatte masser som hoved råstoff og til lagringsplass for rene masser, 
midlertidige anlegg og lagerbygninger tilknyttet formålet.  

Uttak av masser skal starte fra BRU1_1.  

Det er ikke tillat noe form for virksomhet på BRU1_2 før arkeologisk utgraving av kulturminner 
#2 og #3 er utført. 

Masser tillates tatt ut ned til kote + 75 moh. 

Området skal være ferdig ryddet og istandsatt i tråd med driftsplan senest 2 år etter endt 
virksomhet.  

3.1.3 Masseuttak og steinbrudd, BRU2 
Området BRU 2 skal benyttes til lagringsplass for rene masser, bebyggelse og anlegg som er 
nødvendig for virksomheten i masseuttaket og steinbruddet, administrasjonsbygg, 
arbeidsbrakker og tilsvarende.  

Bygninger og anlegg tillates med inntil 8 meter gesimshøyde og 9 meter mønehøyde. Maksimal 
tillatt BYA er 500 m2.  

Bygninger og andre midlertidige og transportable konstruksjoner skal fjernes samtidig med at 
driften av bruddet opphører.  Området skal være ferdig ryddet og istandsatt i tråd med 
driftsplan senest 2 år etter endt virksomhet.  

3.1.4 Steinbrudd BRU3 
Området BRU3 skal benyttes til steinbrudd og pukkverksvirksomhet, midlertidige anlegg og 
lagerbygninger tilknyttet formålet. 

Sprengninger skal bare skje i tidsrommet mandag til fredag kl. 0700-1600. Naboer skal være 
varslet om når sprengninger skal finne sted. 

Laveste uttakskote er +195 moh. 

Virksomhet som genererer transport på Furukollvegen tillates maksimalt 2 år etter at 
driftskonsesjon er gitt. 

Nordre løp av Engenbekken skal ledes i erosjonssikker grøft langs SV2 til søndre løp av 
Enganbekken, før det kan startes drift i steinbruddområdet som berører nordre løp av 
Enganbekken. Bekken skal flyttes på en måte at vannkvaliteten for resten av bekken nedstrøms 
ikke forringes. 

Pallene i bruddet skal ryddes, istandsettes og revegeteres fortløpende ift. uttak og iht. godkjent 
driftsplan, med bruk av med tykt nok lag stedegne og egnede masser til å sikre middels bonitet, . 
Tiltakshaver plikter å istandsette og revegetere hele området etter ferdig uttak som beskrevet i 
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driftsplanen. Bygninger og andre midlertidige og transportable konstruksjoner skal fjernes 
samtidig med at driften av bruddet opphører. Området skal være ferdig ryddet og istandsatt i 
tråd med driftsplan senest 2 år etter endt virksomhet.  

3.1.5 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg – massedeponi 
Området BAB1 skal benyttes til mellomlagring eller deponering av stedegne avdekningsmasser 
og ev. skrotmasser fra steinbruddområdet. 

Det tillates ikke deponering høyere enn kote + 265 (deponiområdets vestlige grense).  

Området skal istandsettes og revegeteres med bruk av stedegne masser innen 2 år etter at 
deponering er avsluttet. 

3.1.6 Skytebane 
Området BSK skal benyttes til skytebaner, bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendig 
for områdets drift og bruk som skytebane slik som klubbhus/skytterhus, standplasser, lager, 
skivearrangement, skivevoller, støyvoller, skivestativer, sikkerhetsanlegg, støydempingstiltak, 
atkomst-/anleggsveger, parkeringsplasser, VA-anlegg, drenering, grøfter mv. 

Maksimalt bebygd areal er 1000 m2. Maksimal gesimshøyde er 8 meter og maksimal mønehøyde 
er 9 meter, over gjennomsnittlig planert terreng.  

Klubbhus og standplasser skal tilfredsstille krav til universell utforming. Sekundærrom som ikke 
skal være allment tilgjengelig er unntatt fra kravet. 

VA-anlegg tillates plassert innenfor området. Det tillates boring etter grunnvann for 
vannforsyning til anlegget. Avløp kan skje med tett tank, eller annen løsning som godkjennes av 
kommunen. 

Det tillates skyting mandag - fredag kl. 09-22 og lørdag kl. 09-17. I tillegg tillates inntil 10 
stevnehelger pr. år, der det kan skytes ut over skytetidene, inkludert på søndager. Nattskyting 
(kl. 22-07) tillates likevel ikke. 

4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

4.1 Veg SV1 og annen veggrunn SVG1 
SV1 er kjøreveg med avkjørsel fra fv. 630. SV1 skal benyttes som adkomst for masseuttakene når 
vegen er ferdig bygd. 

Avkjørsel/kryss til fv. 630 skal anlegges iht. Statens vegvesen håndbok N100. 

Fast dekke skal legges på vegen. Dersom forhold på adkomstveien medfører at kjøretøy blir 
tilsmusset, må kjøretøy vaskes før de kjører ut på det offentlige vegnettet. Vegen mot kryss mot 
fylkesvegen og kryss ut på fylkesvegen skal kostes/vaskes jevnlig og ved behov. Vegnettet skal 
rengjøres uten at grøft eller dreneringssystem tettes. 

Arealer regulert til annen veggrunn kan benyttes til fyllinger, skjæringer, grøfter, annet 
sideareal, murer, stabiliserende tiltak og ev. andre installasjoner som naturlig hører veganlegget 
til. Toppdekket av avgravde masser og frøbankjord skal tas vare på. 
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Etter avsluttet anleggsperiode, og senest i løpet av andre sommerhalvår etter ferdigstillelse av 
veganlegget, skal arealer regulert til annen veggrunn, istandsettes, revegeteres og tilsås. 
Reetablering av vegetasjon skal gjøres med hensyn til lokale arter, med stedlige masser og 
frøbankjord. 

På eksponerte skråninger må det plantes inn trær og busker slik at reparasjonen av landskapet 
skjer raskest mulig 

Rekkverk, voller mv. skal etableres iht. Statens vegvesen håndbok N100 Rekkverk og vegens 
sideterreng.  

Det skal samtidig med anlegging av vegen, der sideterrenget ligger mer enn 0,5 meter under 
vegbanen, etableres grøfter for å hindre vann i vegoppbyggingen og sikre mot erosjon. Grøfter 
skal være minimum 0,6 meter dype og skal være sikret mot sannsynlig erosjonsfare.  

I skråningen øst for BRU1, der vegen etableres på fylling, skal fyllingen bygges opp av godt 
drenerende masser. Det skal etableres med et filterlag under vegfyllingen for å hindre erosjon 
av stedlige masser.  

Ved bruk av sprengstein tillates skråninger etablert med maksimal helning 1:1,5. Ved bruk av 
løsmasser tillates maksimal helning 1:2.  

Det skal ikke etableres skjæringer i skråningen vest for BRU1 med brattere helning enn dagens, 
og som kan redusere skråningens stabilitet.  

4.2 Veg SV2 og annen veggrunn SVG2 
SV2 er eksisterende veg fra Engan til Furukollen.  

Nordre løp av Enganbekken tillates ledet i veggrøft innenfor SVG2.  

5  Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 

5.1 Landbruks, natur og friluftsformål samt reindrift 
Innenfor L1 og L2 tillates ikke bygninger eller terrenginngrep som påvirker stabiliteten i 
terrenget. Vegetasjon og rotsystemer i skråningen øst for BRU1 skal så langt som mulig bevares 
for å hindre utrasing. 

Områdene L3-L5 er bufferområder til steinbruddet. Vegetasjonen og terrenget i skal bevares. 

6.  Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

6.1  Sikringssone frisikt (§ 11-8 a) (sone H140) 
Innenfor frisiktsone sikringssone frisikt (H140) skal det være frisikt i en høyde av 0,5 meter over 
toppdekke på tilstøtende veg. Arealet innenfor frisiktsonen må ikke nyttes slik at sikt blir hindret 
på noe tidspunkt. Enkeltstående lysmaster, skiltstolper og lignende anses ikke som 
sikthindrende. 
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6.2 Faresone skytebane (§ 11-8 a) (sone H_360) 
Bruk av skytebaneanlegget skal skje etter de bestemmelser som er fastsatt i sikkerhetsinstruks 
for hver bane godkjent av politiet. 

6.3 Hensynssone bevaring av naturmiljø (sone H_560) 
Tiltak som reduserer vannkvaliteten og naturmangfoldet tillates ikke. Tiltak som styrker 
naturmiljøet og fremmer opplevelsesverdier for naturen tillates etter søknad. 

6.4 Båndlagte områder etter lov om kulturminner (H730) (§11-8 d) 
Kulturminnene innenfor områdene H730_1-2, id. 178757 og 178751 (kullgrop) er automatisk 
fredet etter kulturminneloven § 4. Det samme gjelder for en sikringssone i et 5 meter bredt 
belte fra kulturminnets ytterkant jf. kulturminnelovens § 6.  

Uten tillatelse fra kulturminnemyndigheten (fylkeskommunen) må det ikke skje noen form for 
inngrep, tildekking eller tiltak. Eventuelle nødvendige, mindre tiltak innen områdene må gjøres 
rede for særskilt og må godkjennes av kulturvernmyndighetene.  

7. Bestemmelser til bestemmelsesområder  

7.1 Bestemmelser til bestemmelsesområde #1-3 
Før det iverksettes tiltak innenfor bestemmelsesområdene skal det foretas arkeologisk 
utgravning av de berørte automatisk fredete kulturminner id. 178754, 178755 og 178756 som er 
markert som bestemmelsesområdene #1, #2, #3 i plankartet.  

Det skal tas kontakt med Trøndelag fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik 
at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. 

7.2 Bestemmelser til bestemmelsesområde #4 
Innenfor bestemmelsesområde #4 tillates etablert sedimenterings- og infiltrasjonsbasseng for 
kontrollerte utslipp av vann til Gaula. 

7.3 Bestemmelser til bestemmelsesområde #5-6 
Innenfor bestemmelsesområde #5 skal det anlegges en voll med 2-5 meter høyde over dagens 
terreng, før drift som innebærer bearbeiding av masser innenfor BRU1_2 kan starte.  

Innenfor bestemmelsesområde #6 skal det anlegges en voll med 2-5 meter høyde over planert 
terreng, før drift som innebærer bearbeiding av masser innenfor BRU2, kan starte.  

Voller skal anlegges med maksimal helning 1:2. Vollene skal revegeteres med stedegen 
vegetasjon.  

7.4 Bestemmelser til bestemmelsesområde #7 – anlegg og riggområde 
Området #7 tillates benyttet til virksomhet som er nødvendig for anlegging av ny atkomstveg 
SV1, herunder midlertidige bygninger (brakker), anlegg, lagring mm. Området skal istandsette og 
revegeteres senest i løpet av første sommerhalvår etter at ny atkomstveg til Olaplassen er bygd. 
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8.  Rekkefølgebestemmelser  

8.1 Krav om fast dekke på SV1 
Det skal anlegges fast dekke på veg SV1 før det startes drift som omfatter transport av ferdige 
produkter fra masseuttaket i BRU1 eller steinbruddet i BRU3. 

8.2  Vannprøver av drikkevann 
Før oppstart av masseuttak skal det tas prøver av drikkevann fra fjellbrønn på Kvasshyllan gård 
og oppkomme på gnr./bnr. 228/2 ved Melen i Melhus kommune.   

8.3  Anlegging av voller 
Voll innenfor bestemmelsesområde #5 skal opparbeides før drift som innebærer bearbeiding av 
masser innenfor BRU1_2-3, kan starte. 

Voll innenfor bestemmelsesområde #6 skal anlegges før drift som innebærer bearbeiding av 
masser innenfor BRU2, kan starte.  

8.4 Avtaking av matjord 
Matjord skal tas av før inngrep. 

8.5 Frigivelse av kulturminner 
Kulturminner innenfor bestemmelsesområde #1 skal være frigitt før det kan gis tillatelse til 
inngrep innenfor bestemmelsesområde #1. 

Kulturminner innenfor bestemmelsesområdene #2-3 skal være frigitt før det kan gis tillatelse til 
inngrep i BRU1_2. 

8.6 Geotekniske undersøkelser  
Det skal gjennomføres geotekniske undersøkelser av området (med vurdering av lokal og global 
stabilitet) før igangsetting av tiltak knyttet til etablering av ny tilkomstveg SV1 med sideareal og 
områder for masseuttak og deponering. Vurderingene skal ha spesielt fokus på sikkerhet for 
jernbanen og sikre avslutninger mot naturreservatet. Undersøkelsene skal gjennomføres av 
fagkyndige. 

8.7 Før igangsettingstillatelse for SV1 

Før det gis igangsettingstillatelse for etablering av adkomstveg med grøft skal det dokumenteres 
og gjennomføres ev. tiltak slik at tiltaket ikke forverrer flomforholdene mot jernbanen. Dette 
kan innebære at det må anlegges en ny stikkledning under jernbanen. Det må da dokumenteres 
at stikkledningen har tilstrekkelig kapasitet for å unngå forverrede flomforhold mot jernbanen. 
Dokumentasjonen må også forelegges og være akseptert av Bane NOR før 
igangsettingstillatelsen gis 
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