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Beskrivelse av forekomsten (type råstoff, kvalitetsvurdering og formål for anvendelse av
råstoffet).
I steinbruddet tas ut en blå monzonitt med blått fargespill. Handelsnavn er Lundhs Royal Blue.
Lundhs Royal Blue 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.

3.

Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

3.1

Er området avsatt til område for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel? Ja

Nei

3.2

Finnes det en godkjent reguleringsplan for konsesjonsområdet?
Hvis ja:
3.2.1 Oppgi navn på planen og vedtaksdato:
Malerød, 03.09.1997
___________________________________
Hvis nei:
3.2.2 Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området?
3.2.3 Er det gitt dispensasjon fra pbl. for området?

Ja

Nei

Ja
Ja

Nei
Nei

4.

Obligatoriske vedlegg til søknaden (se kommentarer side 1-2)

4.1

Dokumentasjon av utvinningsrett til forekomsten.
4.1.1 For grunneiers mineraler:
Kopi av signert grunneieravtale
4.1.2 For statens mineraler:
Oppgi rettighetsnummeret(ene)

4.2

4.2.1 Oversiktskart - utsnitt av kart (M 1: 50 000) som viser beliggenhet.
4.2.2 Kart som viser konsesjonsområdet

4.3

Beskrivelse av driftsorganisasjon for uttaket (inkludert en kort firmapresentasjon)

4.4

Utkast til driftsplan (inkludert avslutningsplan).
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Driftsplan Malerød steinbruddsområde

1 Innledning
Driftsplanen beskriver drift av Malerød steinbruddsområde. 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 Malerød steinbruddsområde fra Larvik kommune vedtatt 03.09.1997. Det ble
25.04.2006 vedtatt en regulering av sedimentasjonsdammer sør for riggplassen i bruddet.
Det ble søkt om driftskonsesjon i oktober 2014. En ny og oppdatert driftsplan er utarbeidet i dette
dokumentet.
I steinbruddet tas ut en blå monzonitt med blått fargespill. Handelsnavn er Lundhs Royal Blue.
Lundhs Royal Blue 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. Det er etablert en bedrift i området som lager tørrmur av overskuddsmassen. Det er
også etablert et mobilt knuseverk i området.

1.1 Bakgrunn
Forekomsten ble startet i 1997, og har vært drevet med god stabil produksjon siden åpningen. Et stort
område er regulert, og det ligger til rette for en god produksjon i mange år fremover.

1.2 Mål og forutsetninger
Driftsplanen viser planlagt drift av Malerød steinbruddsområde. Driftsplanen viser maksimalt
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 behov.

1.4 Lokalisering
Malerød steinbruddsområde ligger nord for dagens E-18 trasé mellom Larvik og Langangen i Larvik
kommune, ca. 6 km nord-vest for Larvik sentrum (vedlegg 1). Et punkt sentralt i området har
koordinatene UTM 32 V E554250 N6549350 i EUREF89. I hovedkartserien ligger Malerød på
kartblad 1713 II, Porsgrunn.
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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
intenst, kalles fargeplanet. Feltspatkrystallene er orientert parallelt. Det planet der feltspatkrystallens
lengdeakse er orientert i fallretningen, kalles lineasjonsplanet.

Malerød

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

Malerød steinbruddsområde ligger i et område som er kartlagt som Malerød-sonen med lys grå
grovkornet larvikitt med sterkt blått fargespill. I bruddet er det lite oppsprekning, og fargen er lys blå
med relativt mange store blå krystaller. I området er et generelt mye pegmatittiske ganger.
Blokkandelen i bruddet har vært
Typiske tekniske egenskaper for bergarten er:
-

Trykkfasthet: 226 mpa
Bøyefasthet: 11,5 mpa
Tetthet: 2,73
Vannabsorbsjon: 0,08 %
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Fig. 2. Bilde av Lundhs Royal Blue.

4 Reguleringsplan, lovverk og konsesjon
Reguleringsplan
Malerød steinbruddsområde er regulert i reguleringsplan for datert 03.09.97. Reguleringsplanen
omfatter eiendommene vist I kap. 2. Området har vært drevet på flere områder med varierende
kvalitet, men totalt har bruddet gitt god produksjon i fra oppstart.
I DMFs register har Malerød steinbruddområde objektnummer 212.
Reguleringsplanen er vist på figur 3 under.
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Fig. 3. Reguleringsplan for Malerød steinbruddsområde.

Krav i Mineralloven og Forskrift til Mineralloven
Ressursen driftes i samsvar med krav i Mineralloven. Det foreligger i dag ingen form for konsesjon for
driften, hverken ervervskonsesjon med driftsvilkår eller driftskonsesjon for. Etter mineralloven § 69-6
og § 43 ble det søkt om driftskonsesjon i oktober 2014.
Produksjonssjef Rolf Nilsen er godkjent som bergteknisk ansvarlig for bruddet i samarbeid med Dr.
Ing. Magne Martinsen.

5 Drift
5.1 Driftsmetode
Driften beskrives med 3 driftsetapper beskrevet nedenfor.
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:
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5.2 Organisering
Det er i dag 13 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 på
salgbar blokk i årene fremover All produksjon i
etappe 1 og 2 skal komme fra Midtfjellet. Det er planlagt et uttak i Midtfjellet på
som
representerer en bunn på 128 moh (etappe 3).
I Midtfjellet åpnes bruddet i sør-vest og drives mot nord og øst. Dagens situasjon vises i vedlegg 3.
Det drives på fire paller; 160, 168, 178, 186 og 196 moh. Disse pallene drives fra sør mot nord. I den
senere tid har toppen i nord fjernet med pallsprengning. Det er etablert to nye nivåer: 206 og 216
moh. Disse to nivåene er åpnet fra nord.
I etappe 2 (vedlegg 4) drives alle pallene ned til 160 moh. Samtidig åpnes bruddet i sør-vest med nye
pallhøyder (etappe 3). Disse drives mot nord og øst. I etappe 3 åpnes det nye pallhøyder 128, 136, 144
og 152. Den nederste pallen vil være på høyde med bunnen av det gamle bruddet i øst.
I etappe 3 vil det også åpnes for drift i Malerød vest. Driften i vest vil åpnes på kote 205 moh og
drives fra vest mot øst og sør. Så snart denne pallhøyden er etablert vil det etableres en ny pallhøyde
på kote 195 moh. Den vil drives parallelt med pallhøyden over. Det vil etableres nye pallhøyder (185,
175, 165, 155 og 145 moh) etter hvert som det plass.
Samlet utgjør dagens kjente ressurser i den østre delen over
brytbar stein ned til kote 0
salgbare blokker pr år, er derved over
moh. Antatt levetid for bruddene med et uttak på
år.
De beregnede ressurser for Malerød vest ned til kote 145 moh. er rundt

.

Det er laget en avsltuningsplan. Det er stor usikkerhet med hensyn til hvor mye av området som skal
drives. Kvaliteten evalueres kontinuerlig under drift. Lundhs ønsker å drive alt som er regulert
reguleringsplanen. Det er derfor ikke laget et kart som viser avslutning på nåværende stadium i
driften.
Vedlagt driftsplanen er følgende kart i målestokk 1:2000 i A0-format:
-

Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7

Plankart – dagens situasjon
Plankart – etappe1
Plankart – etappe 2
Plankart – etappe 3
Plankart – avslutning

I tillegg er det tegnet tre profiler gjennom driftsområde i 1:2500 i A1-format:
-

Vedlegg 8 og 9
Vedlegg 10 og 11
Vedlegg 12 og 13

Profil BB’
Profil CC’
Profil DD’
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Driften i området skjer i dag i Midtfjellet. I tillegg omfatter ressursen bruddene Vardås og Malerød
vest. Disse ligger ca. 750 meter fra hverandre, og vist på fig. 6.

Fig. 6. På ortofoto fra 2019 er bruddområdene avmerket.

I Midtfjellet drives det for tiden på 7 pallhøyder. Det nederste nivået er 160 moh. Bruddet åpnes fra
vest og drives først mot øst, og senere mot nord. Når nye nivåer åpnes mot dypet vil det skje fra sør.
Driften vil gå mot nord.
Det nedlagte Malerød bruddet brukes som sedimentasjonsdam for de aktive bruddene. Overløpet fra
Malerød dammen drenerer ut i nordre Malerødtjønn. På sikt skal det etableres en ny kunstig dam på
sørsiden av nordre Malerødtjønn, som vist på vedleggene og i reguleringsplanen.
Figur 7 viser Midtbruddet sett fra vest mot øst. Driftsretningen er mot øst og nord.

Figur 7. Dagens situasjon fra Midtfjellet. Bildet er tatt fra vest mot øst.
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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.
Det regnes ikke å være spesiell fare ved tilgjengelige stup eller annen fare som tilsier ekstraordinære
sikringstiltak. Høyder der produksjon av blokkstein og annet arbeid regnes som avsluttet blir sikret
med gjerde.

6.2 Bygningsmasse
Velferdsbygg er inntegnet kart i vedlegg 3.
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6.3 Løsmassedeponi
Det er avsatt et deponi i bruddet til deponi av løsmasser. Deponiet er inntegnet på arealbrukskartet i
vedlegg 3. Løsmasser skal senere brukes til tildekking av deponier og avsluttede bruddområder.

6.4 Område for dressing/formatering av blokker
Formattering av blokker foregår på riggplassen vest for Midtbruddet (vedlegg 3).

6.5 Adkomstveg og driftsveger
Adkomstveien er fra sør, og er vist på vedlegg 3.

6.6 Arbeidstid
Vanlig drift tillates hele året til følgende tider:
Mandag-fredag:
06.00-22.00
Mandag-fredag:
22.00-06.00 (redusert støyutslipp)
Søndag og bevegelige helligdager (reduser støyutslipp)

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 godkjent utslippstillatelse.

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 pumpes
produksjonsvannet fra Vardås-bruddet og Midtfjell-bruddet over til det nedlagte Malerød-bruddet,
som virker som en sedimentasjonsdam. Overløpet fra denne dammen går ut i et stort myrområde,
Nordre Malerødtjern. Dette store myrområdet virker som et effektivt infiltrasjonsområde. Myrområdet
drenerer mot Eikedalselva i sør. Området overvåkes i henhold til et måleprogram som måler
turbiditet.
Det er i samarbeid med Fylkesmannen laget et måleprogram for å følge utslipp fra driftsområdet.

7.2 Støy
Den viktigste støykilden i bruddet er pallrigger for boring av sagehull. Når disse står på høyder i
terrenget og borer vil man ha tilfellet med høyest støy. Slik boring er imidlertid sjelden. Straks riggen
flyttes lenger ned i bruddet vil borestøy dempes betydelig.
Støynivået er regulert i utslippstillatelsen. Støygrensene er fastsatt etter SFTs retningslinjer for
begrensning av støy fra industri (T-1442).
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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 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 AS når det gjelder håndtering av avfall.

8 Landskapstilpasning
I områder vist som spesialområder for skrotfylling i reguleringsplanen kan det deponeres skrotstein
i overensstemmelse med reguleringskart og bestemmelser og høyder vist på reguleringskartet og
bestemmelser. Koter på karet er rettslig bindende med mindre skråninger blir brattere enn 1:2.
Før området fylles opp skal løsmasser fjernes og legges i deponi (som vist i driftsplanen) eller
fylles direkte på ferdige skråninger /platåer.
Frontfyllinger skal etableres som vist i reguleringsplanen og så tidlig som mulig i driftsfasen for det
enkelte brudd. Fyllingen har som formål å skjerme mot innsyn og støy fra virksomhetene og den
skal ha en god landskapsmessig utforming. Nærmere detaljer om frontfyllinger utforming, som
terrassering, beplanting m.m. samt framdrift, fastlegges i driftsplanen.
Skrotfyllingene skal bygges opp med en kjerne av storstein, Den øverste del av fyllingen (min 2m
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 /jord) 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 driftsplanen.
Fyllingene skal planeres med en helling på maksimalt 1:2. I driftsplanen kan det i særskilt tilfelle
tillates en sterkere helling når dette i landskapsmessig sammenheng av bygningsmyndighetene
vurderes å være riktig.

9 Opprydning og etterbruk
Bruddet skal ryddes og skrenter skal sikres når driften avvikles. Bruddområdet vil i utgangspunktet
disponeres tilbake til skogsmark. Skrotfyllinger og bruddområder skal når disse er ferdig
oppfylt/utvunnet, tilrettelegges som skogbruksområder /naturområder.
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10 Vedlegg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Oversiktskart 1:50 000 – bruddets lokalisering – A4
2. Kart med eiendomsgrenser
3. Plankart 1:2000 – dagens situasjon – A0
4. Plankart 1:2000 – etappe 1 – A0
5. Plankart 1:2000 – etappe 2 – A0
6. Plankart 1:2000 – etappe 3 – A0
7. Plankart 1:2000 – avslutningsplan – A0
8. Profil BB’ 1:2500 – A1
9. Profil BB’ 1:2500 avslutningsplan – A1
10. Profil CC’ 1:2500 – A1
11. Profil CC’ 1.2500 avslutningsplan– A1
12. Profil DD’ 1:2500 – A1
13. Profil DD’ 1:2500 avslutningsplan– A1
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