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Søndre brudd som er det største, ble tidligere drevet av Trollheimen skiferbrudd DA, før 

Oppdal Stein kom inn i 2005, først som samarbeidspartner, før de overtok driften helt.  

Nordre brudd som er det minste, ble sist drevet av et enkeltmannsforetaket Oppdal 

Skiferstein Andreas Hagen, med et svært lite uttak de siste 3 årene. Oppdal Stein overtok 

bruddet i januar 2016, gjennom en utvidelse av leiearealet fra Oppdal bygdeallmenning. 

 

Begge bruddene har en lang bruddkant i SV-NØ-retning, der skifrighetsplanet til bergarten 

faller slakt mot ØSØ, innover i bruddveggen. I driftsplanen legges det opp til samme 

driveretning som tidligere, mot ØSØ  

 

1.1. Resursen 

Oppdal skiferen er en metamorf bergart som er omdannet fra sedimentære avsetninger og 

omdannet under den kaledonske fjellkjeden. Mineralogisk er Alta- og Oppdalskiferen svært 

like; hoved mineralene er også her kvarts, muskovitt, plagioklas og feltspat. Biotitt og epidot 

opptrer i varierende grad. Underordnede mineraler inkluderer: titanitt og Opaker.  

Skiferen fra Svahøa  omtales gjerne som «Trollheimen skifer» 

 

Forekomsten fremstår med noe varierende kvalitet.  Planet på skiferen er «bølgete» i noen 

partier.  Vi finner også noen fremmed mineraler som har presset seg opp i stikk og sprekker 

og størknet.  Dette går ut over kløvbarheten på de blokkene hvor dette forekommer. 

Råstoffet fremstår derfor som litt uforutsigbar når det gjelder kvalitet. 

 

Dagens kunnskap om ressursen er basert på erfaring fra uttaket, der de drivbare 

skiferhorisontene observert i stuff, antas å fortsette innover langs fallet og sørover langs 

strøket. Forekomsten er planlagt kartlagt ved kjerneboringsprøver i sesongen 2016, for å gi 

bedre kunnskap om kløvbarheten til de fremtidige ressursene.  

 

1.2. Driftsmetode 

Skiferen tas ut i pallesystem med paller på ca. 3 meters høyde.  Skiferen heller med en vinkel 

på ca. 20 – 30 grader i øst-sørøstlig retning. 

Blokker løsnes ved hjelp av utskyting og gravemaskin. 

 

Uttaket de siste årene har ligget på ca. 7500 tonn (ca. 2800m3).  Det er ca. 25 -30 % av 

uttaket som blir til ferdig produkter, resten er overskuddsmasse som i all hovedsak går på 

skrottipp / deponi, lokalisert på nord-vest siden av bruddene.  

 
 

2. AVTALER OG RETIGHETER 
 

2.1. Grunneier 

Oppdal Sten har leieavtale med Oppdal bygdealmenning som er grunneier av eiendom 
(gnr/bnr 356/1). Avtalen ble inngått 26.01 2016 og gjelder fra 01.01.16,  

, 
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som er avsatt til råstoffutvinning i kommunedelplan, vist i kart under. Grunneieravtalen ligger 
med som vedlegg 1 til denne driftsplanen. 

 

2.2. Kommuneplan 

Et areal på 2000dekar på nordsiden av Svahøa fjellet er avsatt til råstoffutvinning i Oppdal 
kommunes arealplan for 2014-2025, vedtatt den 5.3.15, vist på kart under.   
Arealet er avsatt som skiferuttaksområdet i gjeldende kommuneplan for Oppdal kommune. 

 

2.3. Reguleringsplan 

Det er ikke utarbeidet en reguleringsplan for området.  Kommunen anser arealet for 
planavklart gjennom kommuneplan. Se vedlegg. 
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Tekniske reserver 
Oppdal Sten planlegger å foreta kjerneboreprøver i Svahøa sommeren 2016.  Disse prøvene 
vil gi oss en noe sikrere bilde over kløvbarheten til lagene.   

 
 

 
Den gjennomsnittlige retningen på skifrigplanet er på 20 grader nord-nordvest –            sør-
sørøst med en helling på 42 grader øst-sørøst. 
Den drivbare sonen likner på «Lys Oppdal» fra Sæterfjellet, men har litt mer innslag av 
«Golanskifer»., dvs mer grovere muskovitt – lyse glimmerflak og enkelte, jevnt spredte 
spotter av biotitt – mørk glimmer. 
Kløvbarheten er stort sett brukbar og kan variere mellom 10 – 30mm. 

 

3.6. Deponi/mellomlagring 

Det planlegges et midlertidig deponi av skrotmasser nordvestre del av bruddene. Denne 
massen vil fortløpende benyttes til å fylle igjen bruddene fra vest og i samme retning som vi 
driver bruddet. Jord og overdekningsmasser vil bli deponert i overkant av eksisterende brudd 
(sør – vest på kartet) 
        

3.7. Lagring 

Lagring av blokker og ferdig produkter foregår nordenden av bruddene langs adkomstveiene.   
 

3.8. Bebyggelse 

Bebyggelsen i Svahøa består av et lager (en trailerhenger), garderobe / spise container og en 
flyttbar sanitær container.  Disse er lokalisert nordvestlig hjørne av uttaksområdet ved vei. 
Det er også et lager for eksplosiver (Det foreligger godkjenning fra DSB datert 21.05.14 og 
gyldig til 24.10.17). Dette lageret består av to containere på et eget inngjerdet området sør 
for eksisterende brudd (Kartkoordinat nord: 69368437, øst: 218712) 
  

3.9. Veier 

Veien til Svahøa tar av fra F 512 og i en sør vestlig retning mot Svahøa.  Veien er sperret med 
en låst bom før mann kjører inn i skiferuttaksområdet. Veien går forbi bruddet som Harald 
Snøve i dag har grunneieravtale på og opp i bruddet til Oppdal Sten.  Veien følger på østsiden 
av nordre brudd og øverst i søndre brudd ved lageret for eksplosiver. 
Det etableres midlertidige driftsveier ut på de pallene vi til en hver tid driver.  Dette er veier 
som blir etablert og sanert fortløpende. 
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4. SIKRING 
Området er sikret ved hjelp av bom og skilting.  

        Det settes opp et midlertidig gjerde langs planlagt bruddkant etter etappe 1 for søndre brudd 
og etter etappe 2 for nordre brudd.  Ved utvidelse av bruddene flyttes dette gjerdet også 
rundt denne etappen. 
Veier som ligger inn mot bruddet sikres med steinblokker. 
Sikring ved sprengning er beskrevet i egen spregninsplan som er beskrevet i internkontrollen 
for Oppdal Sten. 
 

 

5. AVSLUTNING 
 

Bruddet planlegges avsluttet oppfylt til eksisterende nivå.  Dette planlegges ved å fylle 
bruddet igjen etter oss når vi beveger oss i sør-østlig retning.  Vi avslutter og fyller igjen 
eksisterende brudd og etappe 1 før vi starter etappe 2.  Etter oppfylling så has det på jord og 
overdekningsmasser og hele området tilbakeføres som LNF 
Brakker og infrastruktur fjernes. 
Det utarbeides egne kart og profiler for avslutning. 
 
 

 

6. KART 

 Oversiktskart 

 Driftskart Etappe 1 

 Driftskart Etappe 2 

 Driftskart ferdig uttak 

 Snitt og profiler 

 Avslutningskart, snitt og profiler 
 

7. VEDLEGG 
 

 Avtale Oppdal bygdealmenning 
Se vedlegg 5.1 Konsesjonssøknad 

 
 
 

 Oppdal 03.03.16 
 
 

Petter Bye 
Daglig Leder / Bergteknisk ansvarlig 
Oppdal Sten AS 

 
 

 


































