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1. FORORD 

I samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune oppdaterer og ajourfører NGU Grus- og
Pukkdatabasen i fylket. Samtidig vurderes de enkelte forekomstene etter hvor viktige de er
som en framtidig ressurs for byggetekniske formål.

I denne rapporten presenteres resultatene for Røros kommune.

Trondheim 2. april 2002

Peer-Richard Neeb
hovedprosjektleder
Mineralressurser Knut Wolden

overingeniør
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2. KONKLUSJON

Til tross for mange forekomster og store totale volum har Røros kommune i dag tilgang til
begrensede mengder  sand og grus for bruk til veg- og betongformål. Av i alt 44 registrerte
forekomster er 28 volumberegnet til samlet å inneholde 81 mill. m3. Av dette er 39 mill. m3

beregnet som utnyttbart til byggetekniske formål, tabell 1. Innenfor de forekomstene som er
vurdert som meget viktige og viktige i en framtidig forsyning av byggeråstoff finnes det 27
mill. m3. Tar man hensyn til at flere av de største forekomstene har verneverdi som
kvartærgeologiske naturdokumenter og ikke utnytter disse, vil det være 4.8 mill. m3 sand og
grus tilgjengelig for uttak i kommunen. Med et årlig forbruk tilsvarende det som blir tatt ut i
dag, vil sand- og grusressursene i disse forekomstene vare i 110 år.

Tabell 1. Viktige forekomster, undersøkelsesgrad, kvalitet og volum.
Volum i 1000 m3Forekomst

nr. og navn
Forekomstens

viktighet
Undersøkt Kvalitet

Totalt Utnyttbart Untatt lite viktige- og
verneverdige forekomster

1  Rugldalen            Meget viktig Godt  Middels 2 760 1 280 800

3  Vintervollodden     Viktig Godt Middels 1 250 680 250

4  Kuråsen Viktig Godt Middels 130 80 50
6  Molinga bru           Viktig Godt Dårlig 370 200 100

8  Evavollen               Viktig Godt Dårlig 230 150 100

12  Kvitsanden           Meget viktig Godt God 17 755 7 600 -

15  Feragen                Viktig Lite God Ikke volumberegnet -

16  Botnvollen           Viktig Lite  God Ikke volumberegnet -

20  Borga                Meget viktig Godt God 970 600 600
23  Hydda                  Viktig Godt Dårlig 1 200 650 400

25 Langegga Viktig Ikke - 2 600 1 200 -
26 Rya Viktig Godt God 3 500 1 500 50
27 Storrya Viktig Ikke - 340 200 150
28 Mølmannsdalen Viktig Ikke - 3 100 1650 230
29  Sevatdalen           Meget viktig Godt    God 6 770 3 500 1 500

30  Skjevdalen           Viktig Godt Middels 1 000 550 300

31  Håsjøen              Viktig Lite Middels 4 100 2 200 -

33  Gubbtjønna          Viktig Noe  God 4 900 2 600 -

35  Langen                 Viktig Noe God 7 830 4 200 -

36  Søndervika           Viktig Ikke - 7 020 3 400 -

41 Høsøya Viktig Ikke - 620 300 300
Øvrige forekomster Lite viktig Ikke / lite 14 711 7 100 -
Volum under forskjellige forutsetninger 81 200 39 600 4 800
Undersøkelsesgraden av forekomstene er forskjellig. I forekomster med massetak eller åpne
snitt hvor kornfordelingen er synlig, er det foretatt en visuell %-vis vurdering av denne. Slike
forekomster blir betegnet som lite undersøkt. Der det også er tatt prøver av
bergartssammensetning og mineralinnhold, blir forekomstene betegnet som noe undersøkt.
Dersom det i tillegg er foretatt mekaniske analyser blir forekomstene betegnet som godt
undersøkt. I de andre forekomstene er det foretatt en visuell vurdering av kornstørrelsen og
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bergartsammensetningen i overflaten uten at dette er dokumentert annet enn i beskrivelsen av
forekomsten. Disse forekomster blir betegnet som ikke vurdert. 

Fire forekomster er vurdert som meget viktige i kommunen. 12 Kvitsanden er i dag  den
viktigste og har vært det sentrale forsyningsområdet for alle typer byggeråstoff gjennom
mange år. Det er viktig at de massene som fremdeles er tilgjengelige fra forekomsten benyttes
til veg- og betongformål som krever god kvalitet. 

29 Sevatdalen er en annen meget viktig forekomst. Her produserer Statens vegvesen tilslag
med god kvalitet til ulike vegformål. Undersøkelser har vist at deler av forekomsten også kan
inneholde masser egnet som betongtilslag. Den vil da kunne bli et nytt sentralt område for
uttak av sand og grus i kommunen. Det bør imidlertid graves prøvegroper med gravemaskin
for visuell vurdering og prøvetaking av massene med hensyn til korngradering som tilslag i
betongprodukter.

For å begrense transportavstandene er det viktig at det finnes uttak spredt rundt i kommunen
som kan dekke et lokalt behov for masser. For slike formål er 1 Rugldalen og 20 Borga
vurdert som meget viktige.

3 Vintervollodden, 5 Kuråsen, 8 Evavollen, 15 Feragen, 22 Hydda og 25 Langegga er viktige
forekomster hvor det er tatt ut masser til forskjellige formål. I Hådalen er deler av forekomst
27 Storrya, 28 Mølmannsdalen og 30 Skjevdalen vurdert som viktige forekomster. Storrya og
Skjevdalen kan inneholde masser egnet som betongtilslag, mens Mølmannsdalen inneholder
grove masser egnet for knusing til vegformål.

Videre utover dalen er 31 Håsjøen, 33 Gubbtjønna, 35 Langen og 36 Søndervika vurdert å
inneholde viktige ressurser. Transportavstanden og forekomstenes verneverdi gjør imidlertid
at de i dagens situasjon er mindre interessante for kommersiell utnyttelse.

Ikke bare til vegformål, men også til vann- og avløpsgrøfter, som dreneringsmasse, fyllmasse
og lignende er pukk fra fast fjell godt egnet. Muligheten for å etablere et pukkverk bør derfor
vurderes. For å forsvare en slik etablering forutsettes det at kvaliteten på massene også
tilfredsstiller kravene til vegformål med den trafikkbelastning som er i distriktet. 
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til elveforbygning og prøvetatte bergartstyper er registrert som pukkforekomster. I alt er 7
forekomster registrert som typelokaliteter eller framtidige uttaksområder i Pukkdatabasen. 

Sand og grus med opphav i sparagmitt- og grunnfjellsbergartene har generelt gode mekaniske
egenskaper og god motstandsevne mot nedknusing. Løsmasser med opphav i fyllitt- og
skiferbergartene er imidlertid svake og knuses lett ned ved belastning. Det fleste sorterte sand-
og grusforekomstene er transportert dit de ligger i dag av smeltevann fra nedsmeltingen av
innlandsisen etter siste istid. Dette innebærer at forekomstene domineres av sterke bergarter,
og har generelt gode mekaniske egenskaper. Forekomstene i nord, rundt Glåmos, Rugldalen
og Molingdalen har noe høyere innhold av svake bergarter enn de øvrige forekomstene, noe
som kan gi seg utslag i dårligere kvalitet.

4. KLASSIFISERING AV FOREKOMSTENE

I forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er det viktig å sikre tilgangen til disse
ressursene i framtida og hindre at viktige forekomster bådlegges av arealbruk som utelukker
utnyttelse av ressursene.

For å lette dette arbeidet og gi et faglig grunnlag for kommunens videre behandling av grus og
pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert og rangert de enkelte forekomstene etter hvor
viktige de er i forsyningen av byggeråstoff.

Forekomstene er rangert som meget viktige, viktige og lite viktige. (Forutsetningene for
rangeringen er vist i Bilag II). Meget viktige og viktige forekomster bør sikres mot arealbruk
som i framtida hindrer utnyttelse av disse ressursene. De mest interessante forekomstene, eller
deler av disse, bør reserveres som områder for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.
Ved eventuelle planer om omdisponering av arealene fra dagens arealbruk, må også
mulighetene for råstoffutvinning fra de lite viktige forekomstene vurderes. 

4.1 Meget viktige forekomster

NGU har vurdert fire forekomster i kommunen som meget viktige ressurser for byggetekniske
formål. Vurderingen er basert på materialegenskapene og forekomstenes beliggenhet i forhold
til forbruksområdene.

12 Kvitsanden er kommunens største sand- og grusforekomst. Kornstørrelsen varierer fra grus
og stein i de sentrale delene til stedvis finsand og kvabb i ytterkantene. Forekomsten
inneholder masser som er godt egnet både til veg- og betongformål. Innholdet av
alkalireaktive bergarter kan imidlertid være så høyt at massene ikke tilfredsstiller kravene som
tilslag for betong til bruk i fuktig miljø. Forekomsten er en del av eskersystemet gjennom
Hådalen og har kvartærgeologisk verneverdi. I overflaten er det flere steder flyvesanddyner
som man ellers bare finner langs kysten i Norge.

Forekomsten har gjennom mange år vært den viktigste i forsyningen av sand og grus til veg-
og betongformål i kommunen. På grunn av andre arealinteresser er det begrensede mengder
igjen som kan utnyttes. Det er derfor viktig at man ikke sløser med ressursene og bruker
masser herfra til for eksempel fyllmasse.
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29 Sevatdalen består av breelvavsatt materiale som esker i dalbunnen og som terrasser i
dalsiden. Det groveste og best egnede materialet til vegformål finner man i eskeren, hvor
Statens vegvesen tar ut masser. I forekomsten for øvrig vil massene under et sand- og grusig
topplag hovedsakelig bestå av sand. 

Det er utført oppfølgende undersøkelser for å vurdere kornstørrelse og volum innenfor flere
delområder av forekomsten. I forlengelsen av dagens massetak og i terrasseflata øst for
vegkrysset til Sevatdalen, synes forekomsten å inneholde masser godt egnet for knusing til
vegformål. De høyereliggende områdene sør for vegen består massene for det meste av sand.
Noe av dette kan benyttes som betongtilslag, men det kreves også grovere masser for å få en
god kornfordeling.

20 Borga  er en breelvavsetning ved Brekken. Forekomsten har en mektighet på 4-5 meter
over elvenivået. Det er foretatt undersøkelser ved hjelp av sonderboringer som viser at sand er
den dominerende kornstørrelsen, men at det også er en del grus og stein i de sentrale delene. 
Det er et massetak i forekomsten hvor det er tatt ut en god del masser egnet til veg- og
betongformål. Forekomsten anses som meget viktig i forsyningen av byggeråstoff i denne
delen av kommunen.

Store deler av forekomsten er oppdyrket, men ved fortløpende istandsetting og tilbakeføring
av uttaksområdene til jordbruksland, vil ikke dette være til hinder for videre drift.

1 Rugldalen består foruten deltaflata mellom Svarttjønna og Storsandtjønna av eskere og
hauger med sand og grus. I de lavere områdene virker det som om grus bare finnes med
begrenset mektighet i toppen og at til dels ensgradert finsand dominerer forekomsten.
Eskersystemet hvor det tas ut masser i dag er volumberegnet og inneholder det beste
materialet for bruk til tekniske formål. Hyttebygging begrenser videre uttak mot nord. Mot sør
er det masser igjen for noen års drift. Forekomsten er en meget viktig ressurs i denne delen av
kommunen.

En mer detaljert undersøkelse vil avklare om det andre steder finnes masser med en egnet
kornstørrelse til tekniske formål.

4.2 Viktige forekomster

Disse forekomstene inneholder også masser av god kvalitet, som ved foredling gjennom
knusing og sikting, vil tilfredsstille kravene til de fleste byggetekniske formål. I noen av
forekomstene er det åpnet massetak. I alt 17 forekomster er klassifisert som viktige. Blant
disse er de verneverdige forekomstene langs Hådalen.

3 Vintervollodden består av begrensede mektigheter breelv- og elveavsatt materiale. I de
høyeste nivåene er det noe grus i  horisontale lag med 1-1,5 m mektighet. Elveslettene langs
Glomma er lave og består ofte av finsand, men med noe grus i partier. Forekomsten er ikke
interessant for uttak til større kommersielle formål, men viktig i forsyningen av masser til
enklere formål lokalt.

3 Kuråsen består av hauger og rygger med breelvavsatt materiale. I dagens uttaksområde og i
den nordligste delen mer usortert med morenepreg. I ryggen mot sør er materialet bedre
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sortert og mindre grovt. Forekomsten inneholder en god del svake bergarter som begrenser
bruken til vegformål. 

Det er tatt ut en god del masse fra forekomsten og det er nå knust og lagret masser for bruk
etter behov. Forekomsten er en viktig ressurs i forsyningen av grovt knust materiale til mindre
kvalitetskrevende formål.

6 Molinga bru er en lav breelvavsetning ned mot Aursunden med 2-3 m mektighet over
grunnvannsnivå. Forekomsten består av sand, men med noe grus i de øverste lagene.
Innholdet av svake bergarter i grusfraksjonen og glimmer i sandfraksjonen er høyt, noe som
begrenser bruken av massene. Det er 2 mindre massetak i forekomsten hvor det fra det ene
helt sporadisk tas ut masser for bruk etter behov. Massene er godt egnet som strøsand.

8 Evavollen  er en skarpt avgrenset breelvavsetning med sjøen på utsiden og et markert
dreneringsspor på innsiden. Massene består av et grusig topplag og skrålag med sand og noe
grus. Med hensyn til kornstørrelse synes massene å egne seg både til veg- og betongformål.
Innholdet av svake bergarter og glimmer er imidlertid betydelig høyere enn lenger sør og øst i
kommunen. 

Det er et massetak i forekomsten som ikke synes å ha vært brukt de senere åra. Forekomsten
vurderes å ha en lokal betydning for bruk til formål uten strenge krav til kvalitet.

15 Feragen er en breelvavsetning med hauger og rygger med varierende kornstørrelse.
Forekomsten er for en stor del dyrka mark og har jordbruksbebyggelse, og er ikke
volumberegnet på grunn av store variasjoner i kornstørrelse, mektighet osv. Grusfraksjonen
domineres av sterke bergarter og det er ubetydelig med glimmer i sandfraksjonen.

Det er to mindre massetak i forekomsten hvor massene sannsynligvis er brukt til lokale veger
og  private formål. Forekomsten synes ikke interessant for kommersiell drift, men er en viktig
lokal ressurs i bygda. 

16 Bottenvollen  er en sand- og grusforekomst som består av hauger og rygger med mer og
mindre godt sorterte masser. Forekomsten har en god del stein og blokk i overflaten enkelte
steder, men for å si noe mer eksakt om kornstørrelsen må det mer detaljerte undersøkelser til.
Grus- og steinmaterialet har meget gode mekaniske egenskaper. Forekomsten er ikke
volumberegnet. Det er tidligere tatt ut masser, men massetaket er nå nedlagt. 

23 Hydda er en breelvavsetning ved Hyddas utløp i Glomma. For det meste er massene
dominert av sand, men i partier også noe fin grus, bl.a. i massetaket. Innholdet av grovt
materiale er for lite til at massene er interessante for kommersiell drift, men kan brukes til
lokale gårdsveger, seterveger og som fyllmasse. 
Forekomsten vurderes som viktig for bruk lokalt til formål uten strenge krav til kvalitet.

25 Langegga omfatter selve eskeren og områdene rundt. To områder hvor det er mulig å ta ut
masser til teknisk bruk er skilt ut og volumberegnet. Det er imidlertid en del hyttebebyggelse
innen disse områdene som begrenser muligheten for utnyttelse. For øvrig bør Langegga
vernes for inngrep både av hensyn til fritidsaktiviteten i området og som eksempel på den
kvartære avsmeltningshistorien. Det er et massetak i drift på forekomsten, men dette er nesten
utdrevet innenfor det avtalte uttaksområdet. 
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26 Rya strekker seg fra Gjøsvika til Storrya og består av sand og grus. Mengdefordelingen
varierer fra fin sand til forholdsvis grov grus og stein. Det groveste materialet finner vi i de
øverste lagene. Mektigheten varierer fra 4-5 meter på terrasseflatene i den nordre delen til ca.
10-12 m i de mektigste delene lenger sørøst. Forekomsten er bebygd både med bolig- og
hyttebebyggelse foruten at deler er dyrka mark. De beste grusmassene ligger innenfor de
heltrekte avgrensingene som også er volumberegnet. Både Gjøsvikmoen og Rismoen
inneholder masser som er egnet for utnyttelse, men dagens arealbruk gjør større kommersielle
uttak mindre aktuelt.

27 Storrya har ingen åpne snitt som viser kornstørrelsen, men man kan forvente at sand er den
dominerende kornstørrelsen. En del av forekomsten er undersøkt ved hjelp av sonderboring
som viser at det er noe grus og stein i topplaget, men at sand er den dominerende
kornstørrelsen i dypere lag. Massene er derfor ikke egnet til vegformål, men kan brukes som
fint tilslag i betong. Det undersøkte området er skilt ut og volumberegnet.

28 Mølmannsdalen er en breelvavsetning hvor den største sand- og grusressursen ligger i
eskersystemene langs dalbunnen, men hvor også deler av dødisområdet rundt kan inneholde
egnede masser til teknisk bruk. Kornstørrelsen varierer fra ensgradert sand til grove masser
med sand, grus og stein. Området har imidlertid verneverdi, både av hensyn til bruken som
rekreasjons- og fritidsområde, og pga. de kvartærgeologiske terrengformene som er en
dokumentasjon på isavsmeltingen i denne delen av landet.

Den avgrensede terrasseflata øst for Kroktrøbua er undersøkt ved sonderboring. I dette
området finnes det masser som er egnet som byggeråstoff, men utnyttbart volum er begrenset
dersom man vil skjerme for uttaket for skjemmende innsyn.

30 Skjevdalen består av breelvavsatt sand og grus i hauger og rygger (eskere) og en
terrasseflate inn mot dalsiden. I denne er det foretatt sonderboringer for å vurdere
kornstørrelse og mektighet. Massene inneholder for lite grovt materiale til å være egnet til
vegformål. Sanden kan sammen med grovere masser brukes som tilslag for
betongproduksjon. Kornstørrelsen er varierende, men består hovedsakelig av sandige masser.
I eskerne finnes det også i partier grus og stein. Forekomsten er på grunn av sin oppstykking
gitt stiplet omriss, mens noen delområdene er avgrenset og volumberegnet.

Videre utover langs Hådalen er forekomstene 31 Håsjøen, 33 Gubbtjønna, 34 Langen og 35
Søndervika vurdert som viktige ressurser. Overflatekartlegging og sammenligning med
forekomstene ved Sevatdalen tilsier at alle disse forekomstene i partier kan inneholde masser
godt egnet for bruk til veg- og betongformål, men det må oppfølgende undersøkelser til for å
bestemme kvaliteten og de best egnede uttaksområdene. Avstanden fra Røros sentrum gjør at
de i dagens situasjon er mindre interessante for kommersiell utnyttelse. I flere av
forekomstene er det tidligere tatt ut små mengder til lokale formål. 

41 Høsøya  er en breelvavsetning som inneholder sand og grus med en del stein i overflaten.
Mektigheten er anslått til 3-5 m, men nærmere undersøkelser vil kunne avklare dette.
Forekomsten er for det meste dekket av skog med noe bebyggelse, vei og jernbane. Det synes
ikke interessant å starte kommersiell drift på forekomsten, men den vurderes som en viktig
lokal ressurs for nærområdet.

http://www.grusogpukk.ngu.no/
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4.3 Lite viktige forekomster
I alt 25 forekomster er vurdert som lite viktige i forsyningen av byggeråstoff i dagens
situasjon. Dette kan skyldes at kvaliteten med hensyn til styrkeegenskaper er for dårlig eller at
innholdet av sand er for høyt, som blant annet i store forekomster som 21 Brekken, 22
Nordbrekken og 24 Sølendet. Andre forekomster har en ugunstig beliggenhet med hensyn til
utnyttelse, som for eksempel 34 Feragselva, 39 Grådalen og 40 Korssjøen. Selv om
forekomstene ikke vurderes som viktige i ressurssammenheng, kan de ha betydning for privat
bruk av grunneier eller andre med behov for masse. Forekomstene er ikke beskrevet i
rapporten, men beskrivelse og annen innformasjon finnes i Grus- og Pukkdatabasen
http://www.grusogpukk.ngu.no

5. KVALITET

Både i forbindelse med oppdateringen av databasene og i tidligere undersøkelser (1985,1987
og 1990), er det i en del forekomster tatt prøver for testing av materialets mekaniske styrke,
tabell 2. Resultatene er også vist i "Utskrifter fra grusdatabasen, mekaniske egenskaper."
Resultatene fra de siste undersøkelsene er også vist i "Mekaniske egenskaper, vedlegg 1-10."
For de øvrige vises til NGU Rapport 91.183. 

Fallprøveresultatene viser at materialet ligger i steinklasse 2 og 3 bortsett fra en prøve fra 3
Vintervollodden (steinklasse 5). Noe variasjon i resultatene innen samme forekomst kan
skyldes naturlig variasjon i bergartssammensetningen, ulike prosedyrer for bearbeiding av
prøvematerialet (100 % knust eller 50 % knust og 50 % naturgrus, knusing fra utsiktede
fraksjoner eller av stein > 16 mm). 

Resultatene innebærer at materialet kan benyttes til faste vegdekker med en gjennomsnittlig
årsdøgntrafikk (ÅDT) på 1500-3000 kjøretøyer, BILAG III. Omslagsverdien viser at
resultatene forbedres betraktelig for alle prøvene, og indikerer at ved en optimal knusing med
flere knusetrinn kan massene brukes til faste dekker på veger med ÅDT 3000-5000, vedlegg
1-10. Det samme gjør også kravene til veiledende mølleverdi for flere av prøvene.

I de fleste forekomstene er det foretatt bergarts- og mineraltelling hvor resultatene i
"Utskrifter fra grusdatabasen, bergarts- og mineraltelling," viser at grusmaterialet i
fraksjonen 8-16 mm for det meste består av sterke og meget sterke bergarter sør i kommunen,
mens det i nord er et betydelig innhold av svake bergarter. 

I de to sandfraksjonene 0.125-0.250 mm og 0.5-1.0 mm er innholdet av glimmer og skifer
betydelig høyere i Glåmosområdet og nord for Aursunden enn det er lenger sør, noe som kan
ha innvirkning på massenes egenskaper som betongtilslag. I forekomstene langs Hådalen er
ikke glimmerinnholdet noe problem, og det viktigste kriteriet for bruk til betongformål er at
massene har en tilfredsstillende kornfordeling. Man må imidlertid være oppmerksom på at en
del bergarter i disse områdene er alkalireaktive, noe som kan sette begrensninger  for bruk av
massene som tilslag i betongprodukter for bruk i fuktige miljøer som til dammer og bruer.
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Tabell 2. Mekaniske analyseresultater fra grusforekomster
Forekomst År Densitet Steinklasse Mølleverdi Materialtype
1 Rugldalen 1985 2.63 3 8-11 mm, 50 %  knust i lab.
1 Rugldalen 1990 2.65 3 8-11 mm, 50 % knust i lab.
3 Vintervollodden 1990 2.66 5 8-11 mm, 50 knust i lab.
3 Vintervollodden 2000 2.62 3 13.7  >16 mm 100 % knust i lab.
4 Kuråsen 1985 2.60 3 8-11 mm 50 % knust i lab.
4 Kuråsen 2000 2.66 3 15.7 >16 mm 100 % knust i lab.
5 Molingdalen 1987 3 8-11 mm 50 % knust i lab.
6 Molinga bru 1990 3 8-11 mm 50 % knust i lab.
8 Evavollen 1985 2.63 2 8-11 mm knust i lab.
12 Kvitsanden 1990 2.68 2 8-11 mm 50 % knust i lab.
12 Kvitsanden 2000 2.65 3 11.1 >16 mm 100 % knust i lab.
12 Kvitsanden 2000 2.65 3 10.5 8-11 og 11-16 mm 100 % knust i lab.
16 Bottenvollen 2000 2.671 2 9.2 >16 mm 100 % knust i lab.
20 Borga 1990 2.68 3 8-11 mm 50 % knust i lab.
20 Borga 2000 2.71 3 14.3 8-11 og 11-16 mm 100 % knust i lab.
20 Borga 2000 2.71 3 9.7 >16 mm 100 % knust i lab.
23 Hydda 1990 2.63 2 8-11 50 % knust i lab.
29 Sevatdalen 1990 2.66 2 8-11 50 % knust i lab.
29 Sevatdalen 1990 2.68 2 Produksjonsknust i massetaket
29 Sevatdalen 2001 2.66 3 9.6 >16 mm 100 % knust i lab.
29 Sevatdalen 2001 2.66 2 9.9 8-11 og 11-16 mm 100 % knust i lab.
30 Skjevdalen 1990 2.67 3 8-11 mm 50 %knust i lab.

Det blir ikke produsert pukk fra fast fjell i kommunen i dag. I undersøkelsene i 1990 ble en
del bergartstyper prøvetatt og  analysert med hensyn til mekaniske egenskaper, tabell 3 og
"Utskrifter fra pukkdatabasen, Fylkesoversikt pukkforekomster med analyser." Resultatene
fra disse undersøkelsene viser at 506 Grådalsfjellet har god kvalitet og tilfredsstiller kravene
for bruk til faste vegdekker med ÅDT 5 000-15 000, Bilag III. De øvrige forekomstene har
for dårlige abrasive egenskaper for bruk til faste dekker, men kan brukes til bære- og
forsterkningslag.

Tabell 3. Mekaniske analyseresultater fra pukkforekomster
Forekomst År Densitet Steinklasse Abrasjonsverdi Sa-verdi Bergart
501 Vikabrua 1990 2.99 3 0.86 6.3 Gabbro
502 Møsmørvola 1990 2.66 3 0.72 4.7 Trondhjemitt
503 Kongens 1990 3.15 3 0.89 5.8 Amfibolitt
504 Hammeren 1990 2.71 3 1.16 7.3 Fyllitt
505 Korssjøfjellet 1990 3.06 5 0.67 5.0 Grønnstein
506 Grådalsfjellet 1990 2.68 2 0.29 1.8 Kvartsitt
507 Våkehammeren 1990 - - - Gabbro
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6. FORVALTNING AV BYGGERÅSTOFFER

Sand, grus er ikke-fornybare ressurser og er i dag blant de viktigste råstoffene som utvinnes
på land i Norge. Gjennom arealdelen i kommuneplanen, kan planleggerne ved hjelp av Plan-
og bygningsloven legge til rette for en langsiktig ressursforvaltning som sikrer tilgangen til
disse byggeråstoffene i framtida. Sand og grus brukes til mange forskjellige formål hvor det
stilles ulike krav til egenskaper og kvalitet. De strengeste materialkravene stilles for bruk i
vegbygging, spesielt faste vegdekker og til betongprodukter. Det meste av  massene brukes
imidlertid til vann- og avløpsgrøfter, som dreneringsmasse, fyllmasse og lignende hvor det
ikke stilles de samme kvalitetskrav. Det er viktig at man ikke bruker grusforekomster med
god kvalitet til slike formål, men benytter overskuddsmasser eller dårligere masser fra andre
forekomster.

Bruk av knust fjell brukes i stadig økende grad som byggeråstoff til alle formål. Selv om
Røros kommune har løsmasser for mange års forbruk, kan etablering av et pukkverk være
interessant som et supplement til sand- og grusforekomstene. Forutsetningen må imidlertid
være at man finner et uttaksområde som kvalitetsmessig tilfredstiller kravene for bruk på
vegene i distriktet. 

Det finnes store volum sand og grus med god kvalitet i forekomstene langs Hådalen. Disse er
dannet av smeltevann fra isavsmeltingen etter siste istid og avsatt som terrasser langs dalsiden
og som eskere i dalbunnen. Dette er trolig det lengste sammenhengende eskersystemet i Midt-
Norge og strekker seg fra Femunden til vannskillet ved Rugldalen. Selv om det ikke blir
fremmet krav om vern fra sentralt hold, er det viktig å beholde disse for Røros så
karakteristiske landskapsformene mest mulig uberørt både for undervisning og forskning og i
rekreasjon- og reiselivsammenheng. 

 

http://www/
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Orvas

R essur skar t:  Sand, gr us og pukk
R ør os kommune

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 km

Målestokk 1:80 000

P rojeks jon: UT M 32, E UR E F 89

R eferanse til kartet:

K art 2002.029 −  1.1
Wolden, K ., NG U 2002
R øros  kommune

K artet er vedlegg til
NG U rapport 2002.029

Ansvarlig for digital
kartproduksjon Nordahl, B .

K artgrunnlag:
N250 fra S tatens  kartverk.
R ef. LE 2 1457

T E G NF OR K L AR ING
F orekomstens  nummer i G rus− og P ukkdatabasen
Nr. over 500 er pukkforekomster

25
2 Løsmasselokalitetens  nummer i G rus− og P ukkdatabasen

DR IF T F OR HOLD F OR  MAS S E T AK

   Massetak i drift

   Massetak i sporadisk drift

   Massetak nedlagt

   Massetak utplanert

   Observasjonslokalitet for løsmasser

S MÅF OR E K OMS T E R

   Liten sand− og grusforekomst

   Morene

   Ur og skredmateriale

   F orvitrings materiale

   S teintipp

S ikker avgrensing

Usikker avgrensing

Usikker avgrensing under vann

R yggformet avsetning (esker)

L øs mas s eforekoms ter P ukkforekoms ter
Mulig uttaksområde

DR IF T F OR HOLD F OR  P UK K VE R K

   P ukkverk i drift

   P ukkverk i sporadisk drift

   P ukkverk nedlagt

   P ukkverk endret arealbruk

   P røve−  eller observasjonspunkt for pukk

1 2 0
7 25 43 62 2

A ns lått volum

A ns lått korns tørrels efordeling

A ns lått arealbruks fordeling

(Over grunnvannsnivå,
 finkorninge masser eller �ell)

        > 5 mill. kubikkmeter
        1 −  5mill. kubikkmeter
        0.1 −  1 mill. kubikkmeter
        < 0.1 mill. kubikkmeter
        V olumanslag mangler

S T             B L          S tein(S T)    B lokk(B L)

G             S A          G rus(G )      S and (S A)
64− 256 mm      > 256 mm

2− 64 mm          0,063− 2 mm

        Massetak
        B ebyggelse og kommunikas jonsareal
        Dyrket mark
        S kog
        Annet (åpen fastmark, myr og lignende)

Hvor det finnes annslått kornstørrelsefordeling
vises  denne inne i s irkelen for anslått volum.

    B ebygde områder
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K artgrunnlag

B ebyggelse
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        Meget viktig forekomst
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F argene brukes  på forekomstflate og som s irkelformet bakgrunn på punktsymbol.

F orutsetningen for inndelingen er beskrevet i den tilhørende rapporten.
K artet må derfor brukes  sammen med rapporten.

Oppdatering av G rus− og P ukkdatabasen
i R øros  kommune med data tilrettelagt
for arealplanlegging og ressursforvaltning




