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FORORD 
Asplan Viak er engasjert av firmaet Øygard Vest AS for å utarbeide driftsplan for uttak av 
løsmasser i uttaksområdet til Eidfjord Sand & pukk. Uttaksområdet omfatter eiendommen 
«Wold» i Simadalen. Allan Hjorth Jørgensen har vært oppdragsleder for Asplan Viak.  
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1 INNLEDNING 
Firmaet Oddvar Øygard AS har gjennom selskapet Øygard Vest AS overtatt driften av 
løsmasseuttaket Eidfjord Sand og Pukk som ligger i Simadalen i Eidfjord kommune. I 
forbindelse med overtakelsen av uttaket er denne driftsplanen utarbeidet som vedlegg til 
søknad om driftskonsesjon. Driftsplanen er utført med bakgrunn i kravene i Mineralloven. I 
forbindelse med arbeidet er området befart og sentrale spørsmål er drøftet med Direktoratet 
for mineralforvaltning (tidl. Bergvesenet), som også er godkjenningsmyndighet. I henhold til 
tilbakemelding fra direktoratet datert 14.9.2015 er det laget 2 separate søknader om 
driftskonsesjon for henholdsvis Wold og Fiveland, selv om områdene drives samlet av 
samme aktør. 

2 BELIGGENHET OG ADKOMST 
Eidfjord Sand & pukk ligger i Simadalen i Eidfjord kommune. Fra Simadalen er det ca. 6 km 
til Eidfjord som er kommunesenter. Adkomst foregår via Fv. 103 fra Eidfjord. 

 
Bilde 1. Oversiktskart som viser masseuttakets plassering i Simadalen i Eidfjord kommune. Eidsfjord ligger innerst 
i Hardangerfjorden i Hordaland fylke. 

 
Denne driftsplan omfatter lokaliteten Wold og drives av firmaet Øygard Vest AS. Fra 
uttaksområdet er det kort veg (ca. 1 km) til havn, hvor massene kan losses på skip og hvor 
det er arealer for oppbevaring. Jfr. tidligere befaringsrapport fra NGU står det følgende om 
massene i Simadalen: 

«I Simadal i Eidfjord er det i NGUs Grus og Pukkdatabaser registrert tre sand- og 
grusforekomster. Hele eller deler av disse forekomstene er klassifisert som nasjonalt viktige 
forekomster. Bakgrunnen for klassifiseringen er at forekomstene ligger kystnært, har 
kaianlegg for båttransport, kan bli et fremtidig forsyningsområde for Bergen og med mulighet 
for eksport til andre deler av landet.» 
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Bilde 2. Oversiktskart som viser Wold sin plassering i Simadalen i Eidfjord kommune. Eidsfjord ligger innerst i 
Hardangerfjorden i Hordaland fylke. 

 
Bilde 3. Avstanden til havna er kort og her kan de ferdigsorterte masser enkelt lastes på båt som kan føre de 
sjøveien til for eksempel Bergen. 

3 GRUNNEIERE  
Firmaet Øygard Vest AS har avtale med grunneier i området. Avtalene omfatter godtgjørelse 
til grunneier for uttak av massene m.m. og er vedlagt søknaden om driftskonsesjon. Jfr. 
tilbakemelding fra direktoratet 14.12.2015 er avtalene supplert med et kart som også er 
vedlagt. 

 

Havn for 
utskipning 
av produkter 

Wold
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Det er en festet grunn innen gnr. 20 bnr. 9. På denne eiendommen står det i følge 
matrikkelen oppført flere navn enn Stein Asbjørn Wold. Etter telefonsamtale med Wold har 
dette festenummer bakgrunn i en tillatelse til en revefarm som en gang var på dette arealet. I 
dag brukes arealet utelukkende til lagring av masser (ikke utvinning). Siden Wold står som 
eier av festegrunnen og eiendommen rundt er historikken bak denne festetomt ikke 
undersøkt nærmere. 

  
Bilde 4. Oversikt over eiendommen innen uttaksområdet. 

4 ADRESSELISTE 
Innen uttaksområdet: 

- 28/9: Stein Asbjørn Wold, Hallingdalsvegen 1844, 3539 Flå 
- 28/9/1: Stein Asbjørn Wold, Hallingdalsvegen 1844, 3539 Flå og 

Hilde Børset Patterson, Løfallvegen 131, Rindalsskogen 6658 og Tiller Johan, 
Ødegårdsvegen 99, 1911 Flateby. 

Naboer: 

- 28/2: Jostein og Kari Hovland, Øvrehagen 63, 5783 Eidfjord 
- 28/3:John Riber, Østerliveien 64B, 1153 Oslo og 
- Arne Jakob Riber, Steinsgata 35 C, 358 Oslo og 
- Helge Riber, Kristenbergvegen 8, 4055 Sola og 
- Camilla Lopez Riber, Gamleveien 2 B, 1400 Ski. 
- 28/5: Marita Nestås, Tverrvegen 4, 5700 Voss. 

5 DRIFTSSELSKAP  
Eier og driftsselskapet er Øygard Vest AS som er et selskap under hovedselskapet Oddvar 
Øygard AS. Oddvar Øygard AS, er et maskinentreprenørfirma etablert på 1960-tallet, med 
omsetning i 2014 på ca. 60 mill. kroner og 25 ansatte. Firmaet driver hovedsakelig med 

Gnr 28 Bnr 9  
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knusing av fjell og har fra tidligere 4 godkjente masseuttak: Smøget på Golsfjellet, 
Trillhustippen, Torpo masseuttak i Ål kommune og Hol pukkverk. Firmaet er største 
leverandøren av knuste stein i Hallingdal, og leverer alt fra grus i sandkasser til hele togsett 
på opptil 700 m3 i slengen. Med mobile knuseverk tar Oddvar Øygard AS på seg oppdrag 
over hele landet. I tillegg utføres gravearbeid, brøyting samt maskin- og massetransport. 
Fakta om firmaet:  

• Eneste produsent av knuste masser i Hallingdal som er godkjent av kontrollrådet for 
levering av tilslag for asfaltproduksjon og jernbanepukk. Dette gjør at firmaet har 
gode rutiner på HMS, produksjon og kvalitet. Det er revisjon en gang i året. 

• Firmaets steinbrudd er godkjente iht. reguleringsplan og med konsesjon for 
pukkverksdrift. Dette medfører innrapporteringer og kontroller fra direktoratet som 
påser at framlagte planer blir fulgt opp. 

• Sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 2 

• Eneste godkjente mottak for gjenbruksasfalt i Hallingdal.  

• Representert i styret for Maskinentreprenørenes Forbund i Buskerud.  

6 BERGTEKNISK ANSVARLIG 
Bergteknisk ansvarlig for uttaket er Ole Bjørn Øygard som også har denne funksjonen for 
øvrige uttak som drives av moderselskapet Øygard AS. Viser til at direktoratets godkjenning 
av han som bergteknisk ansvarlig for en rekke uttak i Hallingdal. I det daglige drives uttaket 
av personer i Eidfjord som også arbeidet i uttaket under forrige eiere.  

7 PLANSTATUS 
Uttaksområdet er omfattet av en reguleringsplan som er stadfestet av Fylkesmannen i 
Hordaland i 1987. Det vestre uttaksområdet (Wold) ser i denne planen ut til på være regulert 
til jordbruk, selv om det har vært drevet som masseuttak i mange år. I arealdelen av 
kommuneplanen vises store deler av området med et mønster som indikerer at eksisterende 
reguleringsplan fortsatt skal gjelde.  
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Reguleringsplanen frå 1987 ligger på denne adresse: 
http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/1232/1987002/Dokumenter/1987002_RpKart.pd
f   Nedst til høyre på det gamle kartet ses tegnforklaring. 

 

 

8 BESKRIVELSE AV FOREKOMSTEN 
Simadalen er befart av geolog fra NGU og befaringsrapporten beskriver på en god og 
oversiktelig måte de løsmasseforekomster som isen har etterlatt i dalen. Befaringsrapporten 
er udatert. Geologien i området beskrives slik: 

«Løsmassene er et resultat av at isbreen gjennom istidene har erodert og slitt løs materialet 
fra berggrunnen. Sand- og grusforekomstene i Simadalen gjenspeiler derfor 
bergartssammensetningen i fjellene i området. Sand- og grusforekomstene ble avsatt da isen 
etter siste istid var i ferd med å smelte bort for ca. 11.000 år siden. Da isen smeltet tilbake 
innover Simadalen, stoppet den opp og rykket en periode fram igjen. Under denne 
framrykningen skjøv den opp en rygg med sand og grus foran seg ved gården Sæd. Senere 
smeltet isen tilbake innover dalen. Øst for Tveit stoppet den på nytt opp og lå i ro en periode. 
Smeltevannet fra isen førte da med seg sand og grus som ble bygd opp som et delta foran 
isfronten. Etter den tid har elva Sima erodert seg gjennom avsetningen både ved Tveit og 
Sæd, og lagt igjen massene som elvesletter videre utover dalen. I dag er terasseflatene ved 

Bilde 5: 
Reguleringsplan 
for området. 
Hentet fra 
Fonnakart.no.   

Bilde 6: Utsnitt av 
arealdelen av 
kommuneplanen for 
Eidfjord 2011- 2022 
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Tveit og Midhus rester etter det opprinnelige breelvdeltaet. Etter at isen og smeltevannet 
avsatte sorterte sand og grusavsetninger langs dalen gikk det stadig flomskred og ras ned 
fra de høye fjellene. Disse massene ligger som grove, stein- og blokkrike vifter ut fra 
fjellsiden og overlagrer flere steder sand- og grusforekomstene.»(NGU-rapport, 
befaringsrapport udatert). 

9 DRIFTEN AV UTTAKET 

9.1 Utforming Wold 
Denne forekomst er en breelvavsetning som opprinnelig lå på tvers av dalen og har blitt delt i 
2 ved at elven Sima har erodert seg gjennom den opprinnelige ryggen. Etterfølgende er det 
avsatt grove masser med mye stor stein og blokk som flomskredvifter og skred som ligger 
over de opprinnelige sand- og grusavsetningene.  

Uttaket ble startet i sorterte sand- og grusmasser i elveavsetningen, men drives i dag i en 
grov flomskredvifte med stein og blokk som er avsatt gjennom Storefossgila som er en 
bekk/flomløp som kommer ned i området. Denne bekken er lagt om, slik som det er vist i 
faseplanen. Bekken er i praksis et flomløp da vannet mesteparten av året trekker direkte ned 
i grunnen. I uttaket er det etablert en dam som flomløpet går igjennom. Videre er deler av 
flomløpet lagt i rør mens resten er en åpen grøft. 

Uttaket på Wold har vært i drift lenge og det er etablert paller for å ta ut massene. Hver pall 
har en høyde på omtrent 15 m og videre drift er basert på en fortsettelse av dette. Øverst er 
det renset for løsmasser inn imot berget. Tidligere har det vært tatt ut masser øverst mot 
sørøst i uttaket. Her er det ikke drivverdige masser igjen. Driften er tenkt i 3 nivåer ut fra 
samme prinsipp som i dag. Det er lagt opp til at massene kan tas ut med en vinkel på 1:1,5 
uten ytterligere vurderinger. Alternativt må det gjennomføres en geoteknisk vurdering som 
kan fastslå hvor bratt bakveggen maksimalt kan være. Forekomsten inneholder til dels grov 
stein og er hardpakket. Erfaringene fra området tilsier at det er mulig å få en stabil skråning 
som er 1:1. I driftsplanen har vi forutsatt at det må gjøres en geoteknisk vurdering for å lage 
skråningen brattere enn 1:1,5. Dette helling tilsvarer den maksimal bratthet som prosjekteres 
ved veiskråninger og lignende når det ikke foreligger en særskilt vurdering. I 
avslutningsplanen er det lagt opp til at overskuddsmasser brukes for å gjøre skråningen mer 
lik omgivelsene. Det vil være naturlig å gjøre ferdig den øverste pallen først, dernest den 
nestøverste og til slutt den nederste. Total gjenstående mengde i bruddet er beregnet til 
175.000 m3 med helling på 1:1,5 og 260.000 m3 under forutsetning av en vinkel på 1:1. Et 

Bilde 7 og 8: Den etablerte dam og det etablerte bekkeløp/flomløp som for det meste er tørt.  
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annet alternativ vil være å rense helt ned til en møter fjellet. En vil da kunne ta ut flere 
masser. Dette vil imidlertid kreve boringer og nærmere undersøkelser.  

Det er laget kart og profiler som viser hver enkelt fase. Dette vil være hovedprinsippet i 
uttaket av resterende løsmasser. For å kunne få til rette sammensetting av ferdigproduktene 
vil det være likevel være aktuelt å ta ut på flere nivåer parallelt. I forbindelse med fremtidige 
revisjoner av driftsplanen vil en kunne oppdatere i henhold til det som er tatt ut.  

 

 

 

 

Nederst er det etablert en stor arbeidsflate til sikteverk og knuseverk. Her er det også god 
plass til oppbevaring av ferdigvarer i form av masser i forskjellige fragmenter. Ved inngangen 
til området er det satt opp vekt. 

Bilde 9: Det ses hvordan 
massene øverst er fjernet helt 
inn til fjellveggen. Dessuten 
ses pallene samt den etablerte 
anleggsvei opp i uttaket.  

Bilde 10: Den etablerte veg i 
uttaket som brukes som 
adkomst til pallene. Huset vest 
for uttaket ses i skogen midt i 
bildet og havnen for utskipning 
i bakgrunnen.  
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Arealet hvor det kan tas ut flere masser (det vil si fase 1 til 3) berører i alt ca. 23 daa. I tillegg 
brukes ca. 38 daa i bunnen av området til oppbevaring av masser m.m. Det totale areal som 
berøres av uttaket blir dermed ca. 61 daa. 

 

9.2 Sikringstiltak 
Uttaksområdet ligger langs FV 103 som ender som en blindveg i Simadalen. Trafikken er 
meget begrenset på fylkesvegen. Adkomsten til uttaket er via grusveg som går fra 
fylkesvegen sør for elven Sima. Denne vegen er privat og ender blindt. Det er ikke vurdert 
som nødvendig med sikringstiltak i form av gjerder, men satt opp skilt om at området brukes 
til masseuttak og at uvedkommende ikke har adgang.   

9.3 Uttaksvolum og kvalitet 
Volumet på Wold er beregnet til 175.000 m3. Anslått årlig produksjon er ca. 50.000 m3 pr år 
for Wold og nabouttaket Fiveland til sammen. Driftsmessig er det en fordel å ta ut begge 
uttak parallelt for å kunne få til den riktige sammensetning av varene som produseres. 
Forventet uttakstid før begge uttak er tatt ut vil derfor være minst 10 år. Etter en geoteknisk 
vurdering av bakveggen er det sannsynlig at en kan etablere denne brattere og få ut 
vesentlig mer. Med vinkel på 1:1 bli massemengden på Wold ca. 260.000 m3. Velger en å 
utføre boringer og disse sier at massene lengre nede er av god kvalitet kan det være 
lønnsomt å rense helt inn til fjellet. Det må regnes med at deler av massene er 
overskuddsmasser og påføres skråningen imot opprinnelig terreng etter hvert som massene 
tas ut.  

Kvaliteten og type masse er blandet i uttaket og rekkefølgen er derfor ikke fastsatt detaljert i 
driftsplanen.   

Bilde 11: Vekt og bom ved 
inngangen til Wold.  
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9.4 Garanti 
Selskapet Øygard Vest vil opprette en bankgaranti på 200.000 kr. for opprydding. Garantien 
skal dekke evt. opprydding i tilfelle av konkurs eller lignende. Beløpets størrelse er foretatt ut 
fra erfaringer fra selskapets øvrige uttak og tilhørende søknader om driftskonsesjon.  

Massene som er tatt ut representerer en verdi. Opprydding vil omfatte planering av området 
og etablering av skråning mot fjellet i sør. Her vil en bruke de resterende masser i området. 
Beløpet skal kunne dekke arbeidet for en gravemaskin med å planere bunnivået og 
ferdigstille skråningen. Behovet for opprydding må ses i lys av at masser som er tatt ut og 
ligger i hauger representerer en verdi. Det vurderes som tilstrekkelig med en sum som kan 
dekke ca. 200 timers arbeid med en stor gravemaskin.  

9.5 Avslutning og etterbruk 
Området skal løpende istandsettes ved å legge tilbake overflatemasser og etablere en stabil 
skråning. Det startes med å ferdigstille øverste del når øverste nivå er tatt ut.  

Etter uttak vil området fremstå som et flatt areal med fast grunn. Etterbruken av 
uttaksområdet vil naturlig være næringsområde ut fra områdets plassering inntil øvrig 
næringsareal og kort veg til havn. 
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