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Oppdal Sten AS ble stiftet 

i 1993 og siden den gang har 

bedriften hatt en betydelig vekst. 

Det har gitt oss erfarne med- 

arbeidere med solid kunnskap 

om bearbeiding og bruk av skifer.

For tips og råd om tilpassing av 

skifer se vår hjemmeside: 

www.oppdalsten.no

Vi legger ekstra vekt på å være smidige og tilpasningsdyktige, ha en grundig 

kvalitetskontroll og å være til stede både for kunder og forhandlere.

Våre produkter selges av forhandlere over hele landet.

FORHANDLER:



Skifer er ikke bare solid, skifer er også dekorativt.

Gjennom millioner av år har geologiske prosesser skapt utallige  

varianter av naturlige farger og mønstre – hver stein med sin egen 

unike sjattering.

Skifer fra Oppdal Sten er et spennende kvalitetsmateriale som du 

kan velge når du bygger nytt eller pusser opp – enten det er bolighus, 

uteområde, hytte, større forretningsbygg eller offentlige rom.

Vår skifer har et tidløst preg som passer like godt i gamle som nye 

miljøer, og skiferen passer utmerket i samspill med tre, stål, aluminium 

og betong. Mulighetene for vakre og originale løsninger er mange.

– naturens eget materiale
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2 brudd, 3 typer skifer, alle med sitt særpreg. 

Oppdal Sten tar ut skifer fra to brudd.

Fra bruddet i Drivdalen ved foten av Dovrefjell, kommer Oppdal Mørk 

– en skifer som i dag kun leveres av oss.

Fra samme brudd kommer Oppdal Mørk Golan – en skifer med mørke 

spetter i overflaten. Den er råstoff for maskinelt bearbeidede produkter. 

Oppdal Mørk Golan brukes blant annet til flis og benkeplater og du kan 

velge mellom slipt og børstet overflate. Disse overflatebehandlingene frem-

hever det flotte spillet i skiferen.

Oppdal Trollheimen er en lys skifer som tas ut fra et brudd i utkanten  

av fjellområdet Trollheimen. Denne skiferen inneholder mye glimmer som 

gir en meget fin og dekorativ overflate. Oppdal Trollheimen produseres 

også som benkeplater og flis, med slipt og børstet overflate.

Spesielt med skifer fra Oppdal er at den kan knekkes på samme måte 

som glass. Det gir den en fin og naturlig bruddkant.

– tre typer skifer, utallige muligheter

Oppdal Trollheimen , slipt

Oppdal Mørk , naturplan

Oppdal Trollheimen , naturplan

Oppdal Trollheimen, børstet

Oppdal Mørk Golan , børstetOppdal Trollheimen Oppdal Mørk Golan , sliptOppdal Mørk
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Naturkant

Klippet

Råhugget

Hugget

Saget
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Flis og trinn 20-30 mm i ulike bredder



Vi holder det gamle håndverket i hevd. Hver skiferblokk 

og hver skiferplate er unik – steinhugging og produksjon av skifer 

krever derfor godt håndverk. Skiferen fra Oppdal Sten bearbeides av 

dyktige steinhuggere med fagbrev og mange års erfaring.

Med rot i det tradisjonelle håndverket, har vi tatt i bruk moderne teknologi. 

Vi lar oss inspirere og fornye av mulighetene den gir. Det er din garanti 

for at du med skifer fra Oppdal Sten får unike løsninger og et produkt av 

høy kvalitet.

– gammelt håndverk og ny teknologi
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Hvis du ønsker å få noen til å utføre skiferjobben for deg, så 

spør din skiferforhandler om de kan anbefale en anleggs-

gartner eller murer. Ved bruk av dyktige fagfolk, så får du et 

flott sluttresultat.   

    

Din forhandler gir også gode råd om 

du selv skal utføre ditt prosjekt.  

    

Se vår hjemmeside for tips og råd 

samt inspirasjon:   

www.oppdalsten.no 



Skifer fra Oppdal Sten tåler ytre 

påkjenninger som sol og varme, 

regn og sjøvann, frost og snø.
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Store bruddheller 30-40 mm  
 



– solid, dekorativt og vedlikeholdsfritt

13Flis 10-20 mm i ulike bredder Flis 20-30 mm i ulike bredder

Mellomstore bruddheller 20-30 og trinn 20-30 mm

Store bruddheller 40-60 mm

Flis 20-30 mm

Små bruddheller 20-30 mm
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Flis 20-30  mm i 30, 40 og 50 cm bredder 
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Store bruddheller 30-40 mm

Trinn og flis 20-30 mm Mellomstore bruddheller 10-20mmFlis 20-30 mm

Belegning 40-60 mm
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Store bruddheller lagt i sand

Små og mellomstore bruddheller 

Kompassrose 8-14 mm

Repohelle naturkant

Store bruddheller 30-40 mmStore bruddheller 30-40 mm 19

Mellomstore bruddheller 40-60 mm



Det å kombinere ulike skiferproduk-

ter gir ofte et flott resultat. I tillegg 

kan det gjøre jobben enklere for 

håndverkeren.  

Tørrmur med naturkant kombinert med tørrmur med hugget kant i dybde 10-20 cm
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– for moderne og tradisjonell arkitektur

2123

Mellomstore bruddheller 5-10 mm

Tørrmur naturkant  5-12 cm

Tørrmur naturkant 10-20 cm 

Veggbrudd små 5-15 mm Tørrmur naturkant 15-30 cm 

Vindusbrett 15-25 mm

Murstein 8-11 cm 



Skifer kombinert med glass og 

stål gir et flott og eksklusivt ut-

trykk.  

Mellomstore bruddheller 10-20 mm  
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Store bruddheller 30-40 mm

Store bruddheller 30-40 mm

– rustikt, praktisk og i ett med omgivelsene

27Flis  20-30 mm i ulike bredder

Store bruddheller 30-40 mm

Røff sittegruppe 

Terrengtrinn

Trinn 20-30 mm

Flis  20- 30 mm Store  bruddheller 30-40 mm

Store bruddheller 30-40 mm



 

Skifer på kjøkkenet skaper trivsel 

og gir det et f lott særpreg.  

Benkeplater i skifer er velegnet 

til baking.  

Oppdal Mørk Golan benkeplate i 30 mm, med børstet overflate

innendørs
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– et solid stykke natur mellom fire vegger

innendørs
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Flis 10-20 mm 

Gulvbrudd 10-20 mm Oppdal Mørk Golan flis børstet 30 cm, 10 mm   

Oppdal Mørk Golan flis børstet 30 cm, 10 mm   

Oppdal Trollheimen benkeplate, slipt 30 mm

Oppdal Trollheimen flis børstet 30 cm, 10 mm

Skifermurstein 5-8 cm



Ikke bare er det lekkert, det er 

også svært brannsikkert. Så nyt 

peiskosen – den blir ekstra fin med 

skifer fra Oppdal Sten.

Tørrmur med naturkant 5-12 cm i dybde
33



– detaljen som gir blikkfang
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Tørrmur naturkant 10-20 mm Murstein 5-8 cm

Tørrmur naturkant 5-12 cm Gulvbrudd 10-20 på vegg Tørrmur naturkant 3-6 cm
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Oppdalskifer er velegnet til bruk 

i det offentlige rom både inne og 

ute.  

Oppdal Trollheimen flis slipt 30 cm i fallende lengder, i tykkelse 10 mm på vegg



Store bruddheller 30-40 mm

– et godt førsteinntrykk som varer lenge
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Murblokk med og uten borhull

Terrengtrinn saget

Flis 20-30 mmMellomstore 30-40 mm

Store bruddheller 30-40 mm
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– et godt førsteinntrykk som varer lenge

Store bruddheller 20- 30 mm

Tørrmur naturkant og tørrmur hugget kant 10-20 cm Belegning  40-60 mm Murblokk naturkant 45 - 70 cm

Tørrmur naturkant og tørrmur hugget kant 10-20 cm

.

Terrengtrinn saget

Tørrmur hugget kant og avdekning Terrengtrinn naturkant Buet avdekning 30-40 mm
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Nasjonalmuseet skal prydes i oppdalsskiferen Oppdal 

Mørk Golan!

Råstoffet til nasjonalmuseet tar vi ut i en kombinasjon 

med wiresag og sprengstoff.

For Oppdal Sten er wiresaging helt nytt. Wiresaging 

viser seg å være effektivt og skånsomt med råstoffet.

Dette er en av de største skiferleveransene i Norges-

historien og er på totalt ca. 24 000 m2!

Det skal produseres skiferbelegning til takterrassene 

og saget skifermurstein til fasaden.

Skiferbelegningen til takterrassene blir produsert på 

Oppdal Sten og er på totalt ca. 5 800 m2. 

Dette er saget skiferbelegning med naturplan i ulike 

størrelser.

Hofmann Naturstein i Tyskland produserer 

ca. 18 000 m2 med skifermurstein. Det er den sagede 

kanten som viser lagdelinge n i skifermursteinen som 

blir synlig på fasaden.

Nasjonalmuseet skal stå ferdig for publikum i 2020.

NYTT NASJONALMUSEUM    

– fra det norske grunnfjel let

Oppdal Sten er stolt leverandør av norsk skifer til Nasjonalmuseet 

Kilde: Statsbygg    Arkitekt: Kleihues + Schuwerk

Ferdig produserte mursteinWiresaging

Blokk klar for sending

Saging av murstein

Hjørnesteiner til fasaden


