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DRIFTSPLAN ØVREKLUGE MASSEUTTAK 
 
 
 

 
Følgende inngår i Driftsplanen: 
 

• Reguleringsplan: Kluge utfyllingområde plan 20080007 del 2  
 

• Tegning: T910 
 

• Godkjennings dokument  PLØ 205/15  Gjesdal kommune 
 

 
 
 
Driftsplan: Begrenset driftstid for uttaket: 1 år etter oppstart, der av en forenklet 
driftsplan. 
 
 
Sikring av Masseuttaket: Bom med låseanordning er etablert ved innkjøring av 
deponiet og nødvendige skilter med eventuelt sikring gjerde settes opp der det er 
behov for dette i anleggsfasen. Snitt behov for Risa AS er 163 000 m3 knuste 
materiale ferdigvare pr år.  Derav blir masseuttaket kun en driftstid på ca 1 år. 
Mengde nyttbare løs masser er usikker pga variasjoner i kvaliteten.   
 
Ved oppstart av knuseverk skal det gjøres nye støymålinger, ved eventuelt 
overskridelser av T-1442 skal det iverksettes mottiltak. 
 
  
Nedreuttaksnivå for fjell uttaket er på  kote  +143           Ref til PLØ 205/15 
For løsmasse uttaket er det eksisterende nivå på ca  +161 
 



 

 

 
 
 
 
Etappe 1 :  190 000 m 3 fordelt på 150 000 m3 fjell og 40 000 m3 løsmasser 
 

Tegn T 910 Rev B 
Etablering av slambasseng skal utføres før det igangsettes uttak av fjell. 
Kan og benytte eksisterende slambasseng for massedeponiet. 
Avspenn og matjord legges i depot vest. (blir overfylt av deponiet etter uttaket 
er ferdig ) 
Ferdigvare lager etableres i det sør-vestlige hjørne for å hindre innsyn og 
begrense støy fra virksomhet. 
Det bores og lastes på kote 157 som første del av uttaket 
Der etter settes det av sikringshylle på kote 157 rundt hele uttaket. Bredde 6 
meter.  
Før boring og sprenging under kote 157 renskes fjellkant for løse steiner og 
partier. 
 
 

 
 
 
Avslutting etappen 
 
          Tegn T 910  profil A-A 
 
          Det er ikke behov for noen avsluttings plan då område vil bli overfylt av 
          deponiet etter ferdig uttak. 
          Når alle løs masser / fjell er tatt ut skal det settes i gang med igjenfylling   
          snarest mulig. 
 
Generelt  
 
           
               Behovet for sikring skal gjennomgås med HMS/K avd. i Risa AS 
           Natur og miljø skal ivaretas på best mulig måte, det skal ikke foregå arbeid  
                med maskiner ut forbi plangrenser uten tillatelse fra Gjesdal Kommune. 
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DRIFTSRETNING

PROFIL A-A

EKS.TERRENG

FERDIG OPPFYLT TERRENG

UTTAK KOTE +143

UTTAK KOTE +143

150 KOTEHØYDE

4.5 daa

8.3 daa

Gnr 28 / Bnr 1

PROFIL B-B

FRONT DEPONI (HØST 2015)
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