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ÅPENT INFORMASJONSMØTE I FORBINDELSE MED PLANARBEID FOR 
SOMMA PUKKVERK  
 
Tid:  02.04.2014.    

Sted:  Somdalen grendehus 

 
Tilstede:  

Totalt var det ca. 30 til stede, i hovedsak beboere langs Samsjøveien, samt noen hytteeiere. 

Ole Kristian Bentsen og Lars Erik Bentsen fra Somma pukk AS.  

Lars Groseth, grunneier.  

Sigrid Grimeli, konsulent for forslagsstiller, COWI AS.  

Guro Skinnes, Ringerike kommune.  

 

Oppsummering av møtet 
Sigrid informerte om hensikten med møtet og planarbeidet: planprosess/framdrift, 

medvirkning og temaer som skal utredes. Etterpå ble det åpna for spørsmål, hvor følgende 

temaer kom fram:  

• Det er et grunnvannsbasseng i området hvor det er aktuelt med alternativ atkomst. 

Dette vil bli utreda som en del av planarbeidet.  

• Leder i Somdalen vel er Svanhild Granheim, nestleder er Kjell Juverud.  

• Hytteeiere ved Samsjøen burde vært invitert. Her er det 3 velforeninger som kan 

kontaktes.  

• Tiltaket vil generere flere årsverk, men det er vanskelig å anslå nøyaktig antall. 

Virksomheten har også ringvirkninger lokalt. Næringsliv vil være en del av 

konsekvensutredninga (KU).  

• Uttaksretning vil være nordvestover i fjellet. Kollen mot bommen skal ikke fjernes. 

Landskap vil være en del av KU. I driftsplanen skal også sluttsituasjonen omtales og 

illustreres.  

• Støy og rystelser:  

o Det skal gjøres en beregning av støynivå.  

o Nærmeste nabo opplyser at det har ramla ned ei lampe hos han i forbindelse 

med sprengning. Rystninger bør være et tema. Er ellers fornøyd med å bli 

oppringt i forkant av salvene.  

• Samsjøvegen:  



 

o Beboere er opptatt av trafikksikkerhet langs Samsjøvegen, og er redd for barn 

langs vegen. Dette er skoleveg for mange.  

o Både biler, lastebiler og tømmerbiler har kjørt fort. Transport til og fra uttaket 

holder nå en noe lavere hastighet (sjåfører har fått beskjed om å ikke kjøre 

fortere enn 40 km/t). 

o Det har vært transport til og fra uttaket fra 5 om morgenen til 10 om kvelden.  

o I planen kan det anbefales trafikksikkerhetstiltak. Det er søkt kommunen om 

fartsdumper, men de har ikke kommet. Dette vil virke både på biler og 

tømmerbiler.  

o Samsjøvegen er ikke egna for tungtransport. Vegen er for smal, og 2 lastebiler 

kan ikke møtes uten å rygge.  

o Det er en hekk i ei siktsone, er det mulig å fjerne denne?  

o Kommunen feide ikke vegen i 2013 som et sparetiltak. Feiing er viktig.  

o Vegen burde oppgraderes til 10 tonn (er 8 tonn på sommeren i dag). 

o Kommunen vil i samråd med forslagsstiller vurdere innspillene når 

innspillsfristen er gått ut 9. mai, og vurdere om det er mulighet for noen 

strakstiltak. Det er vilje til dugnad, men skogeiere må også bidra.  

• Alternativ atkomstveg: I planen kan det settes rekkefølgebestemmelser som for 

eksempel sier når alternativ atkomstveg skal være på plass. Det kan også gis 

bestemmelser om tiltak på eksisterende veg.  

• Det er ønske om et nytt informasjonsmøte når planforslaget er på offentlig ettersyn.  

 

 

Guro Skinnes 

 


