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FORORD 
O.Nørstebø & Sønn AS er engasjert av firmaet Mårlund Pukkverk AS til å bistå med å søke om 
driftskonsesjoner for deres masseuttak.  Denne rapporten utgjør driftsplanen for Mårlund og er et 
vedlegg til søknad om driftskonsesjon for Mårlund grustak.  Ole Vegar Nørstebø er kontaktperson for 
oppdraget. 
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1 INNLEDNING  
Driftsplanen er utarbeidet med bakgrunn i driftsplanveilederen fra Direktoratet for 
mineralforvaltning (tidl. Bergvesenet), som også er godkjenningsmyndighet. Formålet med 
driftsplanen er at planen skal være driverens redskap for gjennomføring av uttaket. Planen skal også 
være grunnlag for direktoratets tilsyn med uttaksområdet.  
 
Det står i retningslinjene for utarbeidelse av driftsplan at planen skal tilpasses den enkelte forekomst 
og vil derfor vil variere i innhold. Grustaket på Mårlund har en relativ enkel drift siden uttaket består 
av løsmasser som kan tas ut på en pallhøyde.  
 
Ved utforming av driftsplanen er det brukt en metodikk som er i tråd med en rekke andre innleverte 
og godkjente søknader om driftskonsesjon og tilhørende driftsplaner.  
 

2 BELIGGENHET  
Masseuttaket ligger i Numedal ca. 2 mil vest for Rødberg i Nore og Uvdal kommune. Adkomst til 

området foregår ved å ta av fra Riksveg 40 til fylkesveg 124 (Tinnsvegen), passere over 

Numedalselven og følge grusvegen som går parallelt med elven. 

 

3 GRUNNEIERE  
Tiltakshaver  uttaksområdet og har avtale med grunneier. Uttaksområdet omfatter 
deler av følgende eiendom:  
7/27 Tone Stærkebye Nørstebø & Oddvar Nørstebø, Uvdalsvegen 1807, 3632 Uvdal  

Bilde 1.  Oversiktskart som viser masseuttakets lokalisering i Numedal ca. 2 mil vest for Rødberg. 
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4 ADRESSELISTE  
Det er ingen andre grunneierne som grenser 
inntil uttaksområdet.  Se kart nedenfor. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

5 KOMMUNEDELPLANEN  
I kommunedelplanen for Nore og Uvdal Vest, vedtatt i 2015 er området avsatt til eksisterende og 

fremtidig areal for råstoffutvinning. 

 

 

Bilde 3. Utsnitt av kommunedelplanen for Nore og Uvdal Vest hentet fra kommunens hjemmeside. 

 

Bilde 2. Oversikt over gards- og bruksnumre i området. 
Informasjonen er hentet fra matrikkelen. 
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6 REGULERINGSPLAN  
Reguleringsplanen for området ble godkjent 24.10.2017.  Reguleringsplanen er utarbeidet av firmaet 

Asplan Viak AS. Nedenfor ses kart over området i reguleringsplanen. 

 

Bilde 4. Utsnitt av reguleringsforslaget som foreligger for området. 

KRAV  / INNSPILL I REGULERINGSPLANEN TILTAK 

Fra Reguleringsplanen:  

7.4 Støy og støv:  Støv blir sjenanse Vanningsanlegg basert på vann fra elva 

7.5 Miljøkonsekvenser – Biologisk mangfold Biolog:  «Dersom inngrep unngås inn i 
bekkedalen sør for enga (lokaliteten går i grensa 
for enga) er konsekvensene for naturmangfold 
vurdert som liten negativ da det ikke er 
naturtypelokaliteter eller sjeldent eller 
rødlistede arter som blir berørt av tiltaket» 
(s.14 i reg.plan). 

7.6 Drikkevann og overvann 
Ingen bekk, men endring av terrenget kan 
medføre behov for håndtering av overvann 

Etablere et sedimenteringsbasseng som vannet 
løper igjennom for å sile fra fragmenter i vannet 
før det ledes til elven.  Dette vil være mest 
aktuelt i et område som er tatt ut fra før.  Her 
kan det enkelt lages en dreneringsgrøft ned mot 
elven. Massene er trolig så grove i hele 
uttaksprofilen at overvann vil bli infiltrert 
direkte. 

7.7 Vassdrag 
Ølmsåe 

I reguleringsplanen er det valgt å holde god 
avstand til vassdraget.  Uttaket er utformet slik 
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at det blir stående en rygg på nærmere 10 
høydemeter mot vassdraget. På denne måten 
vil uttaket ikke være synlig fra vassdraget, 
samtidig som en får utnyttet mesteparten av 
breelvavsetningen. 

7.8 Landskap 
Ta vare på landskapsrommet langs vassdraget 

La deler av eksisterende rygg stå igjen.  Skulle 
det på lang sikt være aktuelt å utvide uttaket 
mot sør vil det være viktig å videreføre dette 
prinsippet slik at miljøet langs vassdraget er 
uforstyrret og skjermet fra uttaket. 

7.10 Skred 
Uttaket foregår på en sikker måte og deriblant 
inngår en sikring av at det ikke er steinblokker i 
overkant av uttaket som kan falle ned under 
driften 

Avdekke og renske overflaten for store steiner i 
god avstand fra uttaket. 

7.11 ROS-analyse 
Naturfare: Utglidning, teoteknisk ustabilitet 

Kanten rundt uttaksområdet må løpende sikres. 

7.11 ROS-analyse 
Naturfare: Naturlige terreng formasjoner som 
utgjøre spesiell fare 

Uttaket medfører bratte kanter som skal sikres 
med skilt ved inngangen til området. 

7.11 ROS-analyse 
Naturfare: Radon i grunnen 

Masser som skal brukes til grunn under 
bebyggelse må være undersøkt og tilfredsstille 
krav i forhold til radonverdier. 

7.11 ROS-analyse 
Brannberedskap 

Det er 2 veger fram til området. 

  

Fra Reguleringsbestemmelser, 
Detaljregulering, Grustak Mårlund (Nore og 
Uvdal kommune PlanID 2017011). 

 

4. Bebyggelse og anlegg, steinbrudd og 
masseuttak 
Drifttid og støy 

4.2 Boring pigging og sprenging av masser skal 
maksimalt foregå i til sammen 4 uker pr år 
4.3 Knusing tillates ikke i juli måned.  Driftstid 
for knuseverk er hverdager kl7-19. 

  

Fra Sluttbehandling av reguleringsplan ID 
2017011 

 

Uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune 
16.01.2018: ang. fredete arkeologiske 
kulturminner 

Det er ikke påvist automatisk fredete 
arkeologiske kulturminner.  Skulle det 
framkomme under anleggsarbeidet stoppes 
arbeid og utviklingsavdelingen i 
fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminnelovens 
§8, 2 ledd. 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 
15.02.2018: ang. Ølmsåe, hensynet til 
vannmiljøet i elven og at avrenning må 
unngås. 

Området består av masser som er grove og 
overvann vil trolig infiltreres innen området.  
Gjennom driftsplan vil det avsettes areal til 
sedimenteringsbasseng (tegning TX-101)for å 
sikre at fragmenter fra eventuelt overvann blir i 
området og ikke kommer ut i elva. 

Uttalelse fra Statens Vegvesen 16.02.2018: 
ang. veikryss mellom Vestsidevegen og FV 124 

Pålegget blir løst ved å flytte krysset. Mårlund 
Grustak AS har kommet til enighet med 
grunneier av eiendom 26/1 om å lage ny 
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«Statens vegvesen kan ikke se at tilknytningen 
mellom Vestsidevegen og FV. 124 er vurdert 
etter vegnormal.  Slik krysset er i dag blir det 
vanskelig å få tilfredsstillende 
svingebevegelser i retning til/fra Tinn.  Uttaket 
har ikke begrensninger i maksimalt uttak pr. 
år.  Vegvesenet ønsker dessuten fast dekke de 
første 50m av vegen.  Statens Vegvesen 
fremmet innsigelse mot planforslaget.» 
 

adkomst mellom fylkesveg 124 og grusvegen (se 
vedlegg 5), og har blitt godkjent både av Statens 
Vegvesen (vedlegg 6) og Nore og Uvdal 
kommune (vedlegg 7). 
 

  
 

 

 

7 DRIFTEN AV UTTAKET  

7.1 Utforming  
Området ved Mårlund består av løse masser som ligger i forskjellige tykkelser og lagdelinger. 
Forekomsten består av sand, grus og større steiner. Planlagt uttaksmetode er å knuse de øverste to 
meterne og sikte det resterende.  Massene sorteres og bearbeides på stedet. Større steiner lagres i 
hauger som knuses med jevne mellomrom.  Produktene lagres i den sør-østlige delen av området.  
Det er ingen faste installasjoner. 
 
Løsmasseforekomsten strekker seg over et stort areal og har vært brukt for noen år tilbake av 
Statens Vegvesen. 
  
Området tas ut i forhold til tegning TX101. Drivretning vises på tegning TX101.  Alt skal tas ut i en 

pallhøyde fra nordøst mot sørvest. 

Massene i området er registret i NGU sin database som breelvavsetning og består av en blanding av 

grus, sand og større steiner. Breelvavsetninger er generelt stabile masser pga sammensetning og 

lagringsfasthet, men det er ikke foretatt spesifikk geotekniske vurdering i forhold til stabilitet av 

skråninger. Ut fra helningen på naturlige skråninger i området og etter dialog med tiltakshaver, er 

skjæringene i driftsplanen foreslått med en helling på 1:1,5, og med skråningshøyde mellom 10-20m. 

Dersom det i løpet av uttaket viser seg å være områder med mer ensartede masser med mindre 

stabilitet eller tilførsel av vann vil stabiliteten bli forandret. I slik tilfelle må skråningene etableres 

med helling på 1:2 eller alternativ må det i forkant utføres en geoteknisk vurdering. 

Området vil få en naturlig skjerming mot støy, støv og innsyn mot nord og vest, i og med at 

uttaksdybden er mye dypere enn eksisterende terreng. 

Grunnen består av gode drenerende grus- og sandmasser.  Det er ikke nødvendig med ekstra tiltak 

for å hindre avrenning til vassdrag. 

7.2 Bergteknisk ansvarlig  
Uttaket foretas av Mårlund Pukkverk AS. Firmaet har ingen egne tilsatte, men leier inn alle tjenester 
som knusing, sortering og lasting av ferdigvarer av O.Nørstebø & Sønn AS. 
O. Nørstebø og sønn AS er en bygge- og anleggsvirksomhet som ble etablert i 1958 og gjort 
om til aksjeselskap i 1997. Firmaet driver med tradisjonell anleggsvirksomhet med hovedvekt 
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på graving, sprenging, massetransport, veianlegg, opparbeidelse av tomter og boligfelt, samt 
vann- og avløpsanlegg. I tillegg driver firmaet med knusing og sortering av div. masser fra 
eget grustak og steinbrudd, anleggsgartnervirksomhet og beplanting, samt alt innen 
vintervedlikehold. Firmaet har 18-20 ansatte og sentral godkjenning på de fleste områder 
innen bygg og anlegg. 
Bergteknisk ansvarlig for uttaket vil være Oddvar Nørstebø som har 40 års erfaring som 
maskinentreprenør, utdannet bergsprenger og har drevet grustak/steinbrudd i Nore og Uvdal 
igjennom alle år. CV til Oddvar Nørstebø er vedlagt søknaden om driftskonsesjon, dessuten 
er det lagt ved kopi av sertifikat som bergsprenger og bergsprengingsleder. 

 

7.3 Sikringstiltak  
Driften baseres på en pallhøyde og at skråningene ikke blir utformet brattere enn 1:1,5. Det anses 
derfor ikke som nødvendig med gjerde rundt uttaksområdet. Det settes opp et informasjonsskilt og 
bom ved inngangene til området.  
Overmasse blir lagret og skal brukes til å dekke over hele området når det er ferdig. 
 

7.4 Uttaksvolum og kvalitet  
Uttaket har et beregnet totalvolum på ca. 290.000 m3, og årlig uttaksvolum fra 5-10.000 m3. 
Mengdene er teoretisk beregnet ut ifra bunnivået som er i reguleringsbestemmelsene. Bunnivået for 
hele uttaket er satt til kote 560.   
 
Av totalen er ca. 5000m3 overmasse som skal legges tilbake.  Utnyttelsesgraden blir ca . Det ser 
ikke ut til å være vrakmasser. 
 
Produktene som skal tas ut er pukk, grus og støpesand.  Området har blitt brukt av Statens Vegvesen 
for en tid tilbake og massene ble da brukt på veinettet i Nore og Uvdal kommune. Deler av 
massetaket er avdekket og det er tydelig at de er av god kvalitet.  
 
Nedenstående kart er hentet fra kartbasen til Norges Geologiske undersøkelser og viser 
forekomstens utstrekning og beskrivelse fra Grusdatabasen. 

 
Bilde 5. Utsnitt som viser avgrensning av løsmasseforekomsten.  Hentet fra NGU.no 

 

7.5 Avslutning og etterbruk  
Etterbruken av uttaksområdet brukes til LNF-formål.  
Det er laget en avslutningsplan som viser hvordan området kommer til å se ut (TX103). 
Området istandsettes ved at overflatemasser legges tilbake på skråningene for innvandring av 
stedegen vegetasjon, og skråningene blir ikke utformet brattere enn 1:1,5.   
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Området har vært et skogsområde og vi anser det som lite sannsynlig at det vil framkomme 
konstruksjoner, infrastruktur og skrot som må fjernes. 

 

 
Bilde 6. Enkel 3D-modell som viser uttaksområdet etter endt uttak. Vegetasjon er ikke lagt på modellen.  Sett fra øst. 

 
Bilde 7. Enkel 3D-modell som viser uttaksområdet etter endt uttak.  Vegetasjon er ikke lagt på modellen.  Sett fra nord. 

 



Koordinatsystem Euref89, UTM sone 2, høydegrunnlag NN2000
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