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Forord 
 
Henriksen Geopraksis er engasjert av Johannes Hauge til å utarbeide driftsplan for Hunduri massetak 
i Skjolden, Luster kommune. Planen er utarbeidet etter retningslinjene i Direktoratet for 
Mineralforvaltning sin driftsplanveileder for løsmasser (Dirmin, 2021) og generell driftsplanveileder 
(Dirmin, 2016). 
 
 

1 RAMMEVILKÅR 
 

1.1 Informasjon om uttaket, uttakssted og topografiske forhold 
 

Navn Hunduri massetak 

Daglig leder Johannes Hauge 

Driver Maskinentreprenør Jon Hillestad 

Kommune Luster (4644) 

Berørte eiendommer (gnr/bnr.) 26/1, 26/18, 26/19 

Koordinater senterpunkt ETRS_1989_UTM_Sone_32N:  424673,1309 / 6818732,5475 

Forekomstområde Ikke registret som forekomst i DMF-register 

Størrelse på arealet  26,25 daa 

 
Hunduri massetak ligger ca. 0, 5 km for vest for tettstedet Skjolden ved Lustrafjorden i Luster 

kommune (VEDLEGG 1).  Grunneier fikk tillatelse av landbrukskontoret i Luster kommune til uttak av 

plastrings- og murestein fra dette området etter storflommen i Mørkrisdalselvi november 2018.  

Tillatelsen ble gitt som et krisetiltak. Grunneier ønsker nå, i samarbeid med maskinentreprenør Jon 

Hillestad, å søke om driftskonsesjon for dette uttaket. Driftsoperatør, Jon Hillestad, har relevant 

erfaring fra denne type anleggsdrift siden 1976.   

 

1.2 Planstatus 
 

I kommuneplan for Luster er uttaksområdet klassifisert som LFNR- areal. Grunneier har startet arbeid 

med privat reguleringsplan og det vil i forbindelse med dette søkes om dispensasjon fra arealdelen i 

kommuneplanen. Det må også søkes om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 1.8, andre ledd, 

ettersom uttaket ligger nærmere Lustrafjorden enn 100 meter. Sørlig del av området det søkes 

konsesjon for ligger nærmere Fv. 55 enn 50 meter. Det må derfor også søkes om dispensasjon fra 

Vegloven § 30. 

Området ligger innenfor utløpsområder for skred i nasjonale aktsomhetskart. Det foreligger egen 

skredfarevurdering som avklarer skredfaren nærmere (VEDLEGG 7). Planlagt uttak er plassert utenfor 

faresone for skred med årlig sannsynlighet > 1/ 100. 
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1.3 Informasjon om mineralforekomsten 
 
Forekomsten karakteriseres som byggeråstoff og består av løsmasser/skredblokker av volum opp til 

20 -30 m3. Mellom skredblokkene, som består av granodiorittisk gneis, ligger det finere 

skredmateriale og under dette morene og fast fjell. For nærmere omtale vises til mulighetsstudie 

utført av Skred AS (2020; VEDLEGG 7). 

 

1.4 Planlagte salgsprodukter og utnyttelsesgrad av ressursen 
 
I forbindelse med erosjonssikring langs Mørkrisdalselvi er det et stort behov for plastrings- og 

murestein lokalt. Ifølge geologisk vurdering av Skred AS (2020; VEDLEGG 7) tilfredsstiller 

skredblokkene kravene for steinmateriale til plastrings- og murestein (jfr. NVE-veileder 4-2009). De er 

skarpkantet med en eller flere veldefinerte flater. Steinmateriale med d50 < 0, 5 m har bruksområder 

som tilbakefyllingsmasser, tetting av større åpninger i plastringsfugene eller knuste steinprodukter. 

 

Figur 1 a, b) blokker fra forekomsten, c) blokker fra forekomsten brukt som murestein og d) blokker fra 
forekomsten i bruk som plastring. Blokkene er generelt skarpkantet med en eller flere veldefinerte flater. 

 

a) b) 

c) d) 
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2 UTTAKSPLAN 
 

2.1 Geologiske forhold av betydning for driften 
 

2.1.1 Skredfare 
Uttaksområdet er plassert i sikkerhetsklasse S1 der det tillates høyst en skredhendelse pr. 100 år 

(DiBK, 2020). I mulighetsstudien til Skred AS (2020, VEDLEGG 7) konkluderes det med at steinsprang 

er dimensjonerende skredhendelse. Det er utarbeidet faresone for steinsprang for sikkerhetsklasse 

S1 og planlagt uttak er tilpasset faresonen (VEDLEGG 3).  

 

2.1.2 Skråningsstabilitet 
Terrengoverflaten i planlagt uttaksområde skråner mot Lustrafjorden med en helning som varierer 

mellom 20 og 40°. Massene ligger stabilt i dagens situasjon. Naturlig rasvinkel for urmasser er rundt 

1:1.5 (34°) . Der massene er grove kan den være 5-12 ° brattere.  Dersom en under drift holder seg 

under 40 graders midlertidig skråningshelning vurderes dette som tilfredsstillende for 

skråningsstabiliteten. Dette hensynet skal ivaretas under uttak av masser. 

 

2.2 Planlagt uttaksmetode  
 

Uttak skjer i det vesentlige ved maskinell utgraving av skredmasser. De største blokkene skal deles 

opp på stedet. Uttaket er planlagt i to etapper. For hver etappe starter uttaket ovenfra ved at en tar 

ut masser fra toppen av ura og arbeider seg gradvis nedover (VEDLEGG 2). Det er kun den øverste 

delen av uren som fjernes i 1.5 – 2 meters tykkelse langs uttaksretningen (VEDLEGG 4; VEDLEGG 6). 

 

2.3 Andre arealdisponeringer 
 

I hovedsak vil steinmaterialet kjøres direkte til forbruksstedet uten mellomlagring eller til oppknusing 

annet sted.  Det er satt av et mindre areal som mellomlager og til parkering av gravemaskin m.m. 

(VEDLEGG 3). Det er ikke planlagt faste installasjoner. 
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2. 4 Uttaksvolum og driftstid 
 

Antatt volum av forekomsten er 40 000 m3. Av dette estimeres plastrings- og murestein å utgjøre ca. 

15 000 m3 og andre nyttbare steinmaterialer som omtalt overfor 25-30 000 m3.  Det legges opp til et 

årlig uttak på ca. 5 000 m3 og en leilighetsvis driftstid på åtte år.  

 

2.5 Plan for disponering av vrakmasser 
 

Steinmateriale som ikke nyttes til produkter som omtalt under kapitel 1.4 nyttes til kjerne i skredvoll 

overfor Fv. 55 og som tilbakefylling/utjevningsmasser på ura etter hvert som det etappevise uttaket 

avsluttes. 

 

2.6 Sikring under drift og opprydding 
 

2.6.1 Sikkerhet under arbeid 
Gravemaskinen står på en forhøyet arbeidsplattform av stedegne masser. Plattformen skal ha en 

fanggrøft langs uttakssiden på tvers av fallretningen til ura og en voll av urmasser på nedsiden.  Stein 

overfor uttaket som eventuelt settes i bevegelse i forbindelse med gravingen stoppes av plattformen. 

Etter hvert som arbeidet skrider fram etableres nye arbeidsplattformer. Når uttaket fra en plattform 

er ferdig, blir plattform, fanggrøft og voll stående. Dermed unngås at utrasinger fra ura under 

arbeidet rammer maskiner og personell i arbeid. 

Naturlig rasvinkel for urmasser er mellom 30 og 35 °. Der massene er grove kan den være 5-12 ° 

brattere.  Dersom en under drift holder seg under 40 graders midlertidig skråningshelning vurderes 

dette som tilfredsstillende for skråningsstabiliteten. Dette hensynet skal ivaretas under uttak av 

masser. 

2.6.2 Sikring av trafikk på Fv. 55 
For å ivareta sikkerheten på Fv. 55 under anleggsarbeidene etableres en midlertidig skredvoll langs 

eksisterende anleggsvei inn i uttaksområdet (VEDLEGG 3). Vollen bygges opp av egnete skredblokker 

fra uttaket med kjerne av finere materiale. Etter at etappe 1 er fullført forlenges vollen langs 

fortsettelsen av anleggsveien under uttaksområdet for etappe 2. Dette skjer i hovedsak ved utgraving 

av eksisterende skredmasser. Etter at etappe 2 er ferdig kontrolleres stabilitet og skråningsvinkel i 

ura før vollen tas ned. I forbindelse med sikringsarbeidet skal det være dialog med Avdeling for 

Infrastruktur og veg ved Vestland Fylkeskommune. Materialet i vollen gjenbrukes som plastrings- og 

murestein når uttaket er avsluttet. 
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2.6.3 Adgangsbegrensning, sikring og opprydding 
Det er ingen turstier o.l. i området, og det er minimalt/ikke personopphold i området. Store 

skredblokker langs Fv. 55 hindrer uvedkommende tilgang til uttaksområdet, som bare kan skje via 

eksisterende adkomstvei. Uttakets karakter gjør det ikke nødvendig med andre sikringstiltak utover 

bom ved på adkomstveien og skilting som anleggsområde. Maskiner og eventuelle lagerkontainere 

sikres med lås.  På oppsiden av uttaket etableres anleggsgjerde for å tydeliggjøre grensen for uttaket. 

Mellomlagrete masser vil ha naturlig rasvinkel og krever ingen sikring.  
 
Etter fullført uttak føres terrenget tilbake til jevn og stabil terrenghelning. Det antas at revegetering 
vil skje raskt i det nye, mindre grove toppsjiktet i ura.  Det vurderes ikke nødvendig mot sikring etter 
avsluttet uttak. 

3 Hensyn til natur og omgivelser 
 

I forbindelse med mulighetsstudien (Skred AS, 2020; VEDLEGG 7) ble det under feltbefaringen også 

gjort observasjoner av forhold av betydning for natur og miljø. Feltbefaringen ble imidlertid utført på 

en tid av året som er dårlig egnet for observasjon av rødlistearter og verdifulle naturtyper etter 

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) håndbok13. Det er derfor gjort en overordnet vurdering av 

arts- og naturforhold basert på eksisterende natur- og artsdatabaser. 

3.1 Naturmangfold 
I naturbase.no er området klassifisert som et fjordlandskap der dalformen er smal og dypt nedskåret 

fra omkringliggende åser, fjell og/eller slettelandskap. I området er det naturinngrep i form av Fv. 55, 

kraftledning og gammelt masseuttak. 

Ifølge eksisterende artsdatabase (www.artsdatabanken.no) er det ingen rødlistearter innenfor 

planområdet. På nordsiden av brattskrenten (Ytterli) i nærheten av planområdet er det observert 

Bleikdoggnål, som er klassifisert som nært truet på norsk rødliste for arter. I samme område er det 

registrert Europalerk, som er en fremmedart. Det er også forekomster av Bergfrue nær planlagt 

massetak. Bergfrue er klassifisert som livskraftig art i rødlisten for arter. 

I fjordsiden, ca. 500 meter avstand fra uttaksområdet og i samme høyde ved Solheim, er det et lite 

område med rik edellauvskog (www.naturbase.no) med registrering av ask som er klassifisert som en 

sårbar art i Norsk rødliste for arter.  

Det er observert oter, som er klassifisert som en sårbar art, i fjorden ut for planlagt prøveuttak.  

 

 

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
http://www.naturbase.no/


     
Johannes Hauge: Driftsplan for Hunduri massetak, Skjolden, Luster kommune 

__________________________________________________________________________________ 

8 
 

 

 

 

 

Fig. 2   Kart fra Fylkesatlas for Vestland som viser verdifulle arter, naturtyper og kulturminner. Informasjonen er 

basert på naturbase.no. Planlagt uttaksområde er markert med blått omriss. Se også VEDLEGG 2. 

 

Ut fra befaringen og eksisterende databaser blir naturen i området vurdert som vanlig. Vegetasjonen 

faller ikke innenfor kriterier for registrering av lokaliteter med høy verdi for biologisk mangfold jfr. 

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) håndbok 13. Potensialet for rødlistearter er lavt. 

 

3.2 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke observert kulturminner innenfor uttaksområdet. Ifølge naturbase.no er det en gravrøys i 

lia ved Solheim, ca. 1 km vest for planlagt uttak (Fig. 2). 

 

3.3 Drikkevannskilder 
Det er ikke observert eller registrert drikkevannskilder fra overflatevann, brønner eller 

grunnvannsborehull i området. 

Edellauvskog 

Ask 

Bleikdoggnål 

Bergfrue 

Oter 

Røys 

http://www.fylkesatlas.no/
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3.4 Avrenning til Lustrafjorden- mineralske partikler og støv 
Bortsett fra sporadisk boring og sprenging vil det ikke være prosesser ved steinuttaket som 

produserer finstoff/støv. Sognefjorden, herunder Lustrafjorden, er en nasjonal laksefjord. Det er 

ingen direkte overflateavrenning fra planlagt masseuttak til Lustrafjorden. En liten bekk renner inn i 

permeable urmasser like overfor uttaksområdet ca. midt i dette (Skred AS, 2020 s.30; VEDLEGG 7). 

Trolig renner bekken videre gjennom uravsetningen og ut i fjorden under Fv. 55. Selv om bekken har 

et lite nedbørfelt, kan vannføringen inn i massetaket under snøsmelting og i perioder med kraftig 

nedbør øke betydelig. Med tanke på stabilitet av ura er det anbefalt avskjæringsgrøft/bortleding av 

overflatevann fra bekken overfor uttaksområdet (VEDLEGG 2). Dette vil også minimalisere transport 

av finpartikler/støv og eventuelt annen forurensing fra steinbearbeidingen til fjorden. Eventuelt 

behov for sedimentbasseng vil bli vurdert under hele driftsperioden. 

 

3.5 Støy 
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016 (Miljøverndepartementet, 

2012) angir støygrenser for ulike typer virksomhet og samferdsel, deriblant bygge- og anleggsarbeid.  

For uttaket er det tenkt maskinelt uttak av stein fra ura og eventuell sprenging av enkeltblokker; i 

hovedsak for å komme fram og med tanke på sikkerhet under uttaket. Hovedkilden for støy blir 

dermed lasting av masser i uttaket og transport av masser ut av uttaket. Sprengning er ikke regulert 

av støygrensene. Det vil kunne leilighetsvis utføres sprengningsarbeider. 

Steinhåndtering med middels stor gravemaskin med 30 % driftstid i løpet av normal arbeidsdag har 

er et støynivå på 113 dB. (Veileder til T1442/2016, Tabell 35). Veilederen til T-1442 har eksempel på 

støyprognoser for utendørs støy fra ulike driftsformer i bygg og anlegg (Veileder til T-1442/2016, s. 

288).  Ifølge eksempelet vil utendørs støynivå fra maskinell bearbeiding av stein være på hhvis. 74 og 

70 dB i en avstand på 20 og 30 meter. Dette er det samme som utendørs støykrav i forhold til boliger 

på dagtid (Veileder til T1442/2016 Tabell 4; 5).  

Nærmeste hus er et sommerhus som ligger ca. 50 meter fra yttergrensen av planlagt uttak. Siden 

uttaket er sporadisk med mindre arbeider på dagtid vurderes at 5 dB overskridelse av daggrensen på 

70 dB kan aksepteres selv om nærmeste hus ligger i støysonekategori G grunnet Fv. 55 

(naturbase.no).  

Eventuell knusing av masser som ikke skal brukes som murings- og plastringsstein vil skje på et 

område i god avstand fra veg, bebyggelse og fjord. 
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3.6 Innsyn 
Det er innsyn til uttaksområdet fra Skjolden sentrum (Fig. 3). Fv. 55, som går gjennom Skjolden 
sentrum og langs det planlagte prøveuttaket er en nasjonal turistveg (turistveg Sognefjellet).  

Fig. 3.  Planlagt uttak sett fra Fv. 55. Fra området i vest, markert med hvitt omriss, er det alt tatt ut 
masser. Terrenginngrepet i forbindelse med planlagt uttak vil bli tilsvarende. 
 

Det er imidlertid snakk om et kortvarig og lite terrenginngrep i forbindelse med uttaket, som ikke 

endrer naturlig terrengformer vesentlig (jfr.- VEDLEGG 5; VEDLEGG 6 . Sikringsvoll mot Fv. 55 vil 

begrense innsynet noe. 

 

4 Avslutningsplan 
 

4.1 Tilbakeføring til skredur 
Planlagt uttak ligger i skredur og skal tilbakeføres til naturlige terrengformer etter endt drift. Dette 

innebærer fjerning av midlertidige sikringsinstallasjoner og arbeidsveier med utjevning til jevnt 

terreng med naturlig skråningsvinkel som før uttak (VEDLEGG 6.1-6.3). 

 

4.2 Tiltak for håndtering av avrenning 
Avskjæringsgrøft over topp skråning beholdes. 
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5 Økonomisk sikkerhet 
 
I forbindelse med masseuttaket er det gjort en vurdering av størrelsen og formen på den 
økonomiske sikkerhetsstillelsen (VEDLEGG 8).  
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