Vedlegg 1C

Koren Sprengningsservice AS
Firmapresentasjon
Koren Sprengningsservice ble etablert i 1975 med Leif Ivar Koren som eier. Fra 1982
gikk selskapet over til organisasjonsformen aksjeselskap; Koren Sprengningsservice
AS
Bedriften er medlem i MEF; Maskinentreprenørenes forening.
Hovedkontoret ligger i Skaun.
Firmaet er totalleverandør av masse, og tilbyr sand, stein, grus, pukk, fjell og jord fra
sine 5 brudd. Bruddene er Mereftasåsen, Solberg, Kolsum, Hegglia og Asp Pukkverk.
Selskapet har i dag en stabil og kunnskapsrik arbeidsstab på 20 ansatte. Foruten Leif
Ivar Koren består administrasjonen av Ingrid Mellingseter. Hun styrer kontoret.

Driftsorganisasjon Mereftasåsen

Leif Ivar Koren - Daglig
leder

Ingrid Mellingseter
Administrasjon

Kvalitet

Daglig drift i bruddet

Underleverandører

Ceba Consult

Uttaksbas Leif Ivar Koren

Kåre Ringseth AS

Frode Pedersen

Egne ansatte

Steinar Lillestrøm

Ansatte i Koren Sprengningsservice AS sørger for avdekking, boring og sprengning
samt lasting.
Underleverandørene Kåre Ringseth AS og Steinar Lillestrøm kjører alle
knuseprosesser og sorterer produktene i de ulike fraksjonene.
Det er Ceba Consult ved Frode Pedersen som er ansvarlig for kvalitet og som tester
produktene.
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2. Parter
Grunneiere:
Gnr. 130 bnr 1, Midtre Gauldal Kommune
Grunneier: Ivar Eivind Solberg, 7288 Soknedal
Det foreligger grunneieravtale for eiendommen, jf. vedlegg 1A.

Tiltakshaver:
Navn: Koren Sprengningsservice AS, org.nr. 932 367 890
Kontaktperson: Leif Ivar Koren, mobil: 975 47 190

Naboer:
Gnr/bnr
4011/23
133/1
130/13
130/4
130/3
82/19
132/1
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Navn
Jernbaneverket
Ola Ertshus
Bjørn Wang
John Idar Aasenhus
Ola Østhus
Åse Marie Fossum
Stein Haanshus

Adresse
Pb 4350, 2308 Hamar

7288 Soknedal
7288 Soknedal
7288 Soknedal
Ny-jord veien 203, 7039 Trondheim
Søbstadveien 47 A, 7088 Heimdal
7288 Soknedal

Driftsplan – Solberg Steinbrudd

3. Tiltakets plassering
Steinbruddet ligger ca 1,5 km fra E6 sør for Sokndal. Bruddets plassering er vist på
oversiktskart , jfra vedlegg 2C.

4. Plangrunnlaget
Driftsområdet reguleres av reguleringsplan for Solberg steinbrudd.
Reguleringsplanen er vedtatt 05.11.2003. Utdrag av reguleringsplankart følger nedenfor:

Reguleringsplan - kart og -bestemmelser følger i sin helhet vedlagt, jf. vedlegg 2A og 2B

4.1 Nærmere om planbestemmelsene
Reguleringsplanen legger premissene for denne driftsplanen. I reguleringsbestemmelsene pkt
2.2 er det bestemt at all drift og etterbehandling skal skje i samsvar med driftsplan som er
godkjent av Bergvesenet,(nå Direktoratet for mineralforvaltning).
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5. Konsesjonsområdet
Koren Sprengningsservice søker primært om konsesjon på det området som er regulert og
planavklart etter plan- og bygningsloven sine regler.
I tillegg søkes det om konsesjon på et område som pr. i dag ikke er avklart etter plan- og
bygningsloven. Dette området er innlemmet i eksisterende brudd på oversiktskartet, jf. vedlegg
2D. For nærmere orientering om dette områdets status vises det til pkt. 6 nedenfor.
Inntil området utenfor reguleringsgrensen er planavklart, vil det ikke bli tatt ut masse fra dette
området.

6. Omsøkt utvidelse av området
I vest er det et lite område på 11 daa der uttaket har gått utenfor regulert uttaksgrense.
Ettersom dette området er utenfor regulert område, burde ikke uttak foregått her uten tillatelse
fra kommunen. Hovedårsaken til at det likevel er tatt masse her er det enorme behovet for stein
som oppsto i forbindelse med raset i Soknedal i 2012 der jernbanen raste ut. For å rydde opp i
dette er det nå søkt om midlertidig dispensasjon til kommunen. Kopi av dispensasjonssøknaden
følger vedlagt, jf. vedlegg 2E
Samtidig er det nå i desember 2014 igangsatt reguleringsplanarbeid for en større utvidelse av
steinbruddet. Dette er årsåken til at dispensasjonssøknaden er av midlertidig karakter, det
ønskes en midlertidig planavklaring i påvente av ny/utvidet reguleringsplan.
Vedtas ny utvidet reguleringsplan vil det bli søkt om driftskonsesjon for det området som ikke
omfattes av gjeldende søknad og driftsplan.

7. Tiltaket
Det er drift i bruddet i dag og det har vært sporadisk drift her siden tidlig på 2000 tallet.
Bruddet deles i «øvre og nedre plan» på grunn av at det er ulik kvalitet på steinmassene. For å
få riktig kvalitet blandes massene fra de ulike kvalitetene. På øvre plan er det mørkgrå finkornet
biotittholdig mafisk bergart (87%), inneholder også noe lys granitt, gneis, granitt og kalkstein (til
sammen ca 13%).
På nedre plan er det lys granitt som lokalt er betegnet som trondhjemitt.
Densiteten er i snitt for hele forekomsten beregnet til 2,77.
Microdeval prøvene har variert mellom 11 og 14 de siste årene, både for lys og mørk bergart.
Deklarert som en Mde15.
De siste årene har stort sett alt av leveranser fra Solberg Steinbrudd har gått til tilslag for
mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og
vegbygging.
Totalt areal for uttak innenfor regulert område er på ca 51 daa, området hvor det er søkt
dispensasjon fra kommuneplanen er på ca. 11 daa.
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Det er forventet en årlig uttaksmengde på 60 000 m3 – og en gjenværende driftstid på ca. 2 år.
Dersom dispensasjonen som nevnt over blir innvilget er gjenværende driftstid beregnet til ca. 3
år .

7.1 Drift av steinbruddet
Driften i steinbruddet deles opp i 5 hovedelementer; avdekning, boring/sprengning, grovknusing,
transport og finknusning.
Avdekning har skjedd med doser og gravemaskin. Topplaget vil ha stor verdi den dagen
området skal istandsettes, derfor tas dette vare på og dette blir lagret som frøbank. Disse
vegetasjonsmassene ligger i dag i kantsonene som sikringsvoller.
Resterende masser som skaves av vil sammen med skrotmasse blir brukt som underlag for
vegetasjonsmassene ved avslutningen av bruddet.
Koren Sprengningsservice AS foretar selv boring og sprenging, og de legger selv opp
sprengningsplanen. Ved sprengning benyttes hovedsakelig bulksprengstoff. En
sprengningssalve gir normalt en løsmasse på 15 000 – 20 000 m3.
I forbindelse med sprengningen planlegges det paller med ca. 15 meters høyde og ca. 12
meters dybde. I reguleringsplanens § 2.2 er 15 meter angitt som maks pallehøyde.
I anlegget benyttes det mobilt knuse - og sikteverk. Dette flyttes etter uttaket og plassers der
behovet er. Det er leid inn underleverandører for gjennomføring av knuseprosessen.
Underleverandørene er Kåre Ringseth AS og Steinar Lillestrøm.
De største steinene må «pekkes» for at de skal gå inn i knuseren. Dette foregår der steinen
ligger etter gjennomført sprengning.
Grovknust pukk finknuses i bunnen av bruddet. Det tas ut masser både på øvre og nedre
«plan» samtidig og massene blir blandet for å få til de fraksjonene som markedet etterspør.
Ulike fraksjoner blir lagret i hauger før de blir lastet opp og transportert ut til kunde.
I reguleringsplanen er det gitt bestemmelser om driftstider, og det skilles i denne på redusert og
full drift, jfr pkt 2.3 i reguleringsplanen. Tiltakshaver forholder seg til disse driftstidene.

7.2 Etappeinndeling;
Tenkt etappeinndeling er illustrert i reguleringsplanens tekstdel. Pr i dag er det lite masse igjen i
bruddet og det er hensiktsmessige at resteredne masser tas ut i en felles etappe.
Driften foregår samtidig på «øvre og nedre plan», i kart angitt som bruddkant 1 og 2. , jfr
vedlegg 2G
Begrunnelsen for drift på begge plasser samtidig er som nevnt over at kvaliteten på steinen er
ulik i de ulike pallene og massene må blandes for å få ønsket kvalitet.
Bruddkant 1 (øvre plan ) skal tas ned til ca kote 435. Bruddkant 2 (nedre plan) følger
reguleringsplanens bunnkote på 420.
Driftsretningen er mot sør.
Dipensasjonsområdet:
Innenfor dispområdet planlegges en bruddkant og driftsretningen er mot sør og sørvest.
Bunnkoten her er på 420
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Det er forventet at en innvilget dispensasjon forlenger driftstiden i etappen med ca 1 år.

8. Sikring:
Steinbruddet skal til enhver tid være forsvarlig sikret, jf. mineralloven § 49. Dette følger også av
reguleringsplanen pkt 2.4.
Pallvinkel er i dag på omkring ca 50-52 grader, pallhøyde på 15 ± 2 m og en bredde på ca. 12 ±
2 m.
Sikring følges opp kontinuerlig og nye sikringstiltak vurderes kontinuerlig. Per i dag er det satt
opp sikringsvoller i og gjerde i sør. Det er satt opp skilt som opplyser evt uvedkommende om at
ferdsel er forbundet med risiko.
Ved spregningsarbeider følges varslings og sikkerhetsprosedyrene i lov og forskrift om brann og
eksplosjonsvern. Det vil være sirener i bruddet og i tillegg blir de nærmeste boligene varslet
direkte.
Innkjøringen til uttaket er til enhver tid stengt med kjettingbom, slik at uvedkommende ikke skal
kunne ta seg inn i området.
Bommen skal kun være åpen på de tidspunkt det er representanter fra tiltakshaver tilstede.

9. Istandsetting og etterbruk
Istandsetting skal være en naturlig del av driften i steinuttaket.
Istandsettingen vil skje ved at deponert overmasse kjøres inn og planeres utover. Det vil bli
tilsådd med stedegene vegetasjon.
Etter endt steinuttak vil alt bli tilbakeført til landbruksformål, jf. reguleringsplanen. Det er laget
egne kart og profiler som viser området etter at dette er istandsatt.

Skaun 30.12.2014.

Leif Ivar Koren
Koren Sprengningsservice AS

10. Vedlegg:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
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Reguleringsplan
Reguleringsplankart
Oversiktskart 1:50 000
Oversiktskart 1:5000
Kopi av dispensasjonssøknad
Kart, eksisterende situasjon + plan for etappe 1
Kart, plan for etappe 1, Regulert uttaksområde
Vertikalutsnitt eksisterende situasjon + plan for etappe 1
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I)
J)
K)
L)
M)
N)
O)
P)
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Kart, ferdig etappe 1(Regulert uttaksområde)
Vertikalutsnitt ferdig etappe 1 (regulert uttaksområde)
Kart, Avslutningsplan regulert uttaksgrense
Vertikalutsnitt avslutningsplan (regulert område)
Kart, plan for etappe 1 – Dispensasjon
Kart, ferdig etappe 1 - Dispensasjon
Kart, Avslutningsplan med dispensasjon
Vertikalutsnitt dispensasjon
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