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DRIFTSPLAN BRUDD HANDELAND 
 
 
 

 
Følgende inngår i Driftsplanen: 
 

• Reguleringsplan: ID 2007006  
 

• Tegning: 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916 og 917 
 

• Reguleringsbestemmelser av dato 29.09.2013 plan ID 2007006 
 

 
 
Driftsplan: Forventet driftstid for uttaket: 20 år (2008 – 2026) 
Sikring av Brudd: Bom med låseanordning etableres ved innkjøring og nødvendige 
skilter med eventuell sikring gjerde settes opp der det måtte være behov for dette. 
 
Turveg er stengt i forbindelse med uttaket og vil bli reetablert etter endt uttak. 
 

Veg er etablert inntil masseuttaket fra FV 468 
Sedimenteringsbasseng er etablert med avløp til bekk  
Avspenn og matjord legges i depot nord, nord/ vest i området. 
Uttak av fjell i etappene er på kote 499,8 
Ferdigvare lager er etablert i sentralt i bruddet  
 

Linje eier kontaktes og informeres før boring og sprenging etappene. 
  
Etappe 1 : rest fjell ca. 5 400  m3 fjell/ masser  
 

Avdekkingsmasser i etappe 1 fjernes og legges i jord depot. 
Rest uttak ca. 5.400 fm3 



 

 

 
 
Etappe 2 :   275 500 m3 fjell/ masser 
 
 

Etappe 2 klargjøres for uttak av fjell.                            
Avspenn og matjord legges i depot aust for etappen i eks jorddeponi 
Etappen starter på kote 541, bores ned til 530, som blir uttaks nivået. 
Sikringsgjerde settes opp før videre arbeid nedover. 
Pall vegg renskes før oppstart av neste nivå. 
Deretter bores det på kote 530 ned til 515, med uttaksnivå på 515. 
Pall vegg renskes før oppstart av neste nivå. 
Pall høyder beregnes og det avsettes store nok hyller til og opp nå helling på 
52,5 grader, se snitt tegn 916 , snitt B-B 
Pallvegg renskes og siste pall tas ut fra 515 til 499,80. 
 
 

Etappe  3 :  19 600 m3 fjell/ masser 
 

Etappe 3 klargjøres for uttak av fjell.                            
Avspenn og matjord legges i depot nord vest i området. 
Borenivå er fra kote 508 til 499,80, tas ut i en pall høyde 

 
 
 
Avslutting plan 
 
          I etappe 2 legges det ut jord fra deponier i pall hyller på kote 530 og 515 for og   
          plantes i. 
          På kote 499,80 legges det ut jord fra deponier på kote 500,30 
          En jordvoll legges mot pallhyller i vest for og redusere visuell virkning på  
          uttaket. Se tegn 917. 
          Sikringsgjerde monteres opp etter tegn 915 og eventuelle andre steder det må  
          være behov for det samt at det gjøres avtale med grunneier om  vedlikehold     
          av sikringsgjerde. 
 Området dyrkes og overleveres til grunneier, etter utført arbeid sendes melding    
 til nødvendige instanser om at området er tilbakeført til LNF. 
           
   
          
 
 
 



 

 

Generelt gjelder alle Etapper 
 
          Opprydding skal utføres etter at hver etappe i brudd og deponi er avsluttet.   
               Og behovet for sikring skal gjennomgås med HMS/K avd. i Risa. 
           Natur og miljø skal ivaretas på best mulig måte, og det skal ikke foregå arbeid  
                med maskiner ut forbi plangrenser uten særskilt tillatelse fra Sirdal Kommune. 
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Innmålingsdato: 15.12.2014
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Uttak ca. 5.400 fm3
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Uttak ca. 273.500 fm3
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Uttak ca. 19.200 fm3
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