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Sammendrag: 
 
I et samarbeidsprosjekt med Rogaland fylkeskommune har NGU ajourført og oppdatert forekomstene i 
Grus- og Pukkdatabasen i Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda og Finnøy kommune. Det er også 
utført bergrunnskartlegging og prøvetaking for kvalitetsvurdering av ulike bergarters egenskaper for 
produksjon av pukk i den samme regionen. Resultatene er bearbeidet og tilrettelagt for bruk i arbeidet 
med regionalplanen for byggeråstoff i Ryfylke. Forekomstene er klassifisert etter hvor viktige de er i en 
framtidig ressurssituasjon etter samme mal som ble brukt i "Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren". 
Til sammen er 104 sand- og grusforekomster og 68 pukkforekomster vurdert i de seks kommunene.  
 
Grunnlagsmaterialet for planarbeidet er lagret digitalt og finnes i Grus- og Pukkdatabasen ved NGU og 
er tilgjengelige for brukerne via internett og tilsendte datasett. I denne rapporten er det meste av dette 
materialet samlet som kart, beskrivelser, utskrifter og tabeller. 
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FORORD  
Rogaland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse, NGU, har i flere år hatt et 
samarbeidsprosjekt med kartlegging av mineralressursene i fylket og tilrettelegging av 
dataene for bruk i planlegging og forvaltning. I forbindelse med regionalplanarbeidet for 
byggeråstoff i Ryfylke har NGU gjennomført en detaljert berggrunnskartlegging og tatt en 
rekke prøver av bergartene for å bestemme kvaliteten med hensyn til produksjon av pukk. Det 
er videre foretatt en befaring av forekomstene i Grus- og Pukkdatabasen med oppdatering og 
supplering av informasjonen. Resultatene fra arbeidet er presentert i form av tekst, tabeller og 
kart i denne rapporten. 
 
 
 
Trondheim 17. 02. 2010 
 

 
Peer-Richard Neeb 
lagleder  
Grus og Pukk         Knut Wolden 
          senioringeniør 
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1. KONKLUSJON 
 
Ryfylke er den regionen i landet som har størst produksjon av sand, grus og pukk som tilslag 
for veg- og betongformål, men har selv forholdsvis lite forbruk. I 1996 og 2004 innhentet 
NGU data både fra produsenter og brukere om uttak, forbruk, formål og forbrukssteder og 
lagde et fullstendig ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland.  
 
Ressursregnskapet for 2004 viser at det til sammen ble brukt ca. 230.000 tonn sand og grus og 
ca. 124.000 tonn pukk i de seks kommunene dette året. Dette er bare 13 prosent av 
produksjonen av sand og grus og tre prosent av all pukk som ble produsert. Det aller meste av 
det som tas ut blir brukt andre steder. For pukk blir det meste eksportert ut av landet. 
Regionen er på landsbasis et meget viktig forsyningsområde for slike byggematerialer.  
 
De viktigste eksportkommunene av sand og grus er Forsand og Hjelmeland, mens det for 
knust fjell (pukk) er Strand og Suldal. I Finnøy kommune er det ikke registrert uttak av sand 
og grus eller pukk, tabell 1. Tabellen viser en jevn øking i uttakene både av sand og grus og 
av pukk, men som tendensen har vært i hele landet de senere åra, er økningen betydelig større 
for pukk enn for sand og grus. For 1996 0g 2004 er eksport det som transporteres ut av 
kommunen, mens eksporttallene for 2008 bare omfatter det som er gått ut av landet. 
 
Tabell 1. Tabellen viser uttaks- og eksporttallene for årene 1996, 2004 og 2008. 
Kommune Uttak 1996 (i 1000 tonn) Uttak 2004 (i 1000 tonn) Uttak 2008 (i 1000 tonn) 
 grus eksp. pukk eksp. grus eksp. pukk eksp. grus eksp.* pukk eksp.* 
Forsand 346 343 - - 730 675   842 12   
Strand 150 95 1220 1200 36 - 1385 1338 42 - 2201 1339 
Hjelmeland 916 830 - - 990 940   1142 56   
Suldal 17 - 1470 1450 - - 3110 3090 9 - 5584 5240 
Sauda 27 - - - 40 - - - 88 - - - 
Finnøy 0  0  0  0  0  0  
Til sammen 1456 1268 2690 2650 1796 1615 4495 4428 2123 68 7785 6579 
*Eksporttallene for 2008 omfatter bare det som er gått ut av landet. 
 
Fra de store produsentene går det aller meste av massene ut av kommunen med båt. De største 
og best egnede sand- og grusforekomstene i regionen er derfor meget viktig for å dekke 
behovet for byggeråstoffer både i eget fylke og i resten av landet. En del sand og grus blir 
også eksportert til andre land. I 2008 var eksporten til utlandet ca. 68000 tonn. 
 
Av pukkproduksjonen i Ryfylke går det meste til utlandet, men også noe til nabokommuner 
og til andre fylker i landet.  Fra Suldal ble 94 % av pukken som ble produsert i 2008 
eksportert til utlandet, mens 61 % av produksjonen fra Strand ble eksportert. I Forsand ble 1,5 
% av sanden eksportert i 2008, mens ca. 5 % av produksjonen av sand i Hjelmeland ble 
eksportert til utlandet.  
 
I kommunene i Ryfylke er det til sammen 104 sand og grusforekomster og 68 
pukkforekomster. Mange av sand- og grusforekomstene er små, har liten mektighet eller 
ugunstig kornfordeling med hensyn til teknisk bruk. NGU har klassifisert forekomstene og 
vurdert 17 forekomster som meget viktige i forsyningen av sand og grus, mens 30 er vurdert 
som viktige. Av sand- og grusforekomstene er fem vurdert som viktige i nasjonal 
sammenheng og en er vurdert som regionalt viktig, tabell 2.  Av pukkforekomstene er to 
vurdert som viktige i nasjonal sammenheng, tabell 3. Tabell 4 viser meget viktige og viktige 
forekomster i lokal sammenheng i de forskjellige kommunene. 
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Tabell 2. Antall sand- og grusforekomster klassifisert etter viktighet. 
Kommune Forekomster Meget viktig Viktig Nasjonal Regional 
Forsand 15 3 5 3 - 
Strand 17 1 4 - - 
Hjelmeland 28 9 8 2 1 
Suldal 36 2 9 - - 
Sauda 8 2 3 - - 
Finnøy 0 - - - - 
 
Pukkforekomstene er registrert på tre forskjellige måter.  

1. Etablerte uttaksområder deles inn i pukkverk i drift, sporadisk drift eller nedlagt. 
2. Mulig framtidig uttaksområde er et avgrenset areal med angitt viktighet basert på 

bergartens kvalitet. 
3. Typelokalitet er en lokalitet hvor det er tatt prøve av bergarten uten arealavgrensing og 

viktighetsanslag.  
 
I Ryfylke er to etablerte pukkverk klassifisert som nasjonalt viktige forekomster. I tillegg 
er syv forekomster vurdert som meget viktige som mulig framtidige uttaksområder, tabell 
3. I tabell 5 er disse forekomstene vist kommunevis. 

 
Tabell 3. Antall pukkforekomster klassifisert etter viktighet. 
Kommune Forekomster Meget viktig Viktig Nasjonal Regional 
Forsand 2 - - - - 
Strand 6 1 1 1 - 
Hjelmeland 20 1 4 - - 
Suldal 36 6 3 1 - 
Sauda 2 1 - - - 
Finnøy 2 - 1 - - 
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Tabell 4. De viktigste grusforekomstene, kommunevis 
Kommune Forekomst Viktighet Nivå 
Forsand 3 Forsand Meget viktig Nasjonalt 
Forsand  9 Løland Meget viktig Nasjonalt 
Forsand 10 Nedre Espedal Meget viktig Nasjonalt 
Forsand 8 Byrkjeland Viktig Lokalt 
Forsand  15 Nerabø Viktig Lokalt 
Forsand 12 Øvre Espedalen Viktig Lokalt 
Forsand  13 Strandavatn Viktig Lokalt 
Forsand 14 Lyse Viktig Lokalt 
Strand 9 Dalen Østre Meget viktig Lokalt 
Strand 3 Østerhus  Viktig Lokalt 
Strand 15 Holane Viktig Lokalt 
Strand 13 Skåravågen Viktig Lokalt 
Strand 16 Leitet Viktig Lokalt 
Hjelmeland 21 Valheim Meget viktig Nasjonalt 
Hjelmeland 19 Soppaland Meget viktig Nasjonalt 
Hjelmeland 5 Hauga Meget viktig Lokalt 
Hjelmeland 20 Tveit Meget viktig Regionalt 
Hjelmeland 3 Litlemoen Meget viktig Lokalt 
Hjelmeland  1 Kromshagen Meget viktig Regionalt 
Hjelmeland 7 Vikemoen Meget viktig Lokalt 
Hjelmeland 24 Tysdal Meget viktig Lokalt 
Hjelmeland 28 Litlamo Meget viktig Regionalt 
Hjelmeland 18 Årdal Viktig Lokalt 
Hjelmeland 22 Rivjaland Viktig Lokalt 
Hjelmeland 4 Vadla Viktig Lokalt 
Hjelmeland 12 Fevold Viktig Lokalt 
Hjelmeland 10 Laugaland Viktig Lokalt 
Hjelmeland  11 Laugalandsbrekka Viktig Lokalt 
Hjelmeland 6 Tøtlandsvik Viktig Lokalt 
Hjelmeland 8 Liå Viktig Lokalt 
Suldal 11 Suldalsosen Meget viktig Lokalt 
Suldal 9 Veka Meget viktig Lokalt 
Suldal 18 Bergjorda Viktig Lokalt 
Suldal 2 Nesflaten Viktig Lokalt 
Suldal 14 Lunde Viktig Lokalt 
Suldal 12 Sørestad Viktig Lokalt 
Suldal 16 Ritland Viktig Lokalt 
Suldal 17 Torland Viktig Lokalt 
Suldal 1 Roaldkvam Viktig Lokalt 
Suldal 10 Stropa Viktig Lokalt 
Suldal Brakafløte Viktig Lokalt 
Sauda 3 Birkeland Meget viktig Lokalt 
Sauda 7 Sautjørn Meget viktig Lokalt 
Sauda 5 Austarheim Viktig Lokalt 
Sauda 1 Slettedalen Viktig Lokalt 
Sauda 8 Raundalen Viktig Lokalt 
Finnøy - - - 
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Tabell 5.   De viktigste pukkforekomstene, kommunevis 
Kommune Forekomst Viktighet Nivå 
Forsand - - - 
Strand 504 Tau 2 Meget viktig Nasjonalt 
Strand 503 Ådnanesnuten Viktig Mulig framtidig 
Hjelmeland  513 Dyneneset Meget viktig Mulig framtidig 
Hjelmeland 502 Heståsen Viktig Mulig framtidig 
Hjelmeland  505 Dalevika Viktig Mulig framtidig 
Hjelmeland 518 Aukland, Ombo Viktig Mulig framtidig 
Hjelmeland 520 Jøsneset Viktig Mulig framtidig 
Suldal 501 Norsk Stein Meget viktig Nasjonalt 
Suldal 505 Løland Meget viktig Mulig framtidig 
Suldal 512 Sauaskolten Meget viktig Mulig framtidig 
Suldal 532 Grasdalen Meget viktig Mulig framtidig 
Suldal 533 Røyrvik Meget viktig Mulig framtidig 
Suldal 534 Kubbavika Meget viktig Mulig framtidig 
Suldal 503 Ersdal Viktig Mulig framtidig 
Suldal 504 Åsane Viktig Mulig framtidig 
Suldal 506 Velaskaret 1. Viktig Mulig framtidig 
Suada 502 Bølnes Meget viktig Mulig framtidig 
Finnøy 501 Sørevågen Viktig Mulig framtidig 

 

2. BYGGERÅSTOFFSITUASJONEN I DE ENKELTE KOMMUNENE 
I dette kapitlet beskrives kort byggeråstoffsituasjonen i de forskjellige kommunene. Teksten 
ligger også på nettet (www.ngu.no\grusogpukk). Her finnes det også lenker til forklaringer av 
volumberegninger, kriterier for klassifisering og annen nyttig informasjon om grus- og 
pukkdataene. Uttak og forbruk er basert på tall fra ressursregnskap for sand grus og pukk i 
Rogaland utarbeidet av NGU for året 2004. Man må derfor være oppmerksom på at uttak, 
forbruk og transportmønsteret til massene vil variere fra år til år avhengig av etterspørsel og 
behov. De store trekkene er imidlertid de samme. 
 
Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til disse ressursene i 
framtida, og hindre at forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. De viktigste forekomstene må derfor sikres en maksimal utnyttelse og reserveres 
som områder for råstoffutvinning i kommuneplanenes arealdel. Uttak og produksjon av grus 
og pukk kan medføre ulemper i form av støv, støy og økt tungtransport.  I planleggingen er 
det derfor viktig at man tar hensyn til dette og sikrer omgivelsene med buffersoner eller 
hensynssoner rundt uttaksstedene. 
 
Av forskjellige årsaker er de utnyttbare mengdene sand og grus i forekomstene betydelig 
mindre enn det totale volum. For å få et mer realistisk bilde over utnyttbare ressurser har 
NGU utarbeidet en generell modell for beregning av forekomstenes totale og utnyttbare 
volum.  
 
For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av 
grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert forekomstene og foretatt en klassifisering 
etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomster som har muligheter for 
eksport, eller er leverandører til et stort hjemmemarked klassifiseres som nasjonalt viktig, 
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mens forekomster som har betydning for byggeråstoffsituasjonen i en større region, eller har 
spesielt god kvalitet, klassifiseres som regionalt viktig. Etter hvor viktige forekomstene er i 
forsyningen av byggeråstoff lokalt, klassifiseres forekomstene som meget viktige, viktige, lite 
viktige eller ikke vurdert. Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster 
viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I 
kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol. 
 
 

2.1 Forsand kommune 

2.1.1 Byggeråstoffsituasjonen 
I Forsand kommune er det registrert 15 sand og grusforekomster. 11 Av disse er 
volumberegnet til å inneholde totalt 37 mill. m3. Ved bruk av NGUs modell for redusering av 
volum vil de utnyttbare mengdene til byggetekniske formål være ca. 23 mill. m3, som utgjør 
62 % av det totale volum.  
 
Massene har en god kvalitet som tilfredsstiller de fleste krav som stilles for bruk til veg- og 
betongformål. En framtidig knapphet på sand og grus gjør at man må unngå rovdrift på disse 
viktige ressursene og bare benytte de til formål der slike masser er nødvendige. 
 
De største forekomstene i kommunen er 3 Forsand, 9 Løland og 10 Nedre Espedal som alle er 
klassifisert som nasjonalt viktige forekomster. Fra disse forekomstene eksporteres det masser 
til en rekke steder både til inn- og utland. I den lokale forsyningen av byggeråstoff er 8 
Byrkjeland meget viktig, mens 13 Strandavatn og 15 Nerabø er klassifisert som viktige 
forekomster. 
 
Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i 
stadig større grad til forskjellige formål. Det er ingen fastfjellsuttak for produksjon av pukk i 
Forsand i dag, men for å spare på sand- og grusforekomstene bør dette vurderes. 
 

2.1.2 Uttak og forbruk 
Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke i 2004 viser at det i Forsand ble tatt 
ut nesten 730.000 tonn sand og grus. Av dette ble hele 620.000 tonn eksportert til andre steder 
i landet, fra Hammerfest i nord til Mandal i sør. I tillegg ble ca. 55.000 tonn eksportert til 
utlandet dette året. 
 
I kommunen ble det brukt ca. 55.000 tonn sand og grus i betongproduksjon og importert 
4.000 tonn pukk fra Gjesdal til veggrus. 
 
Tall for 2008 viser at det ble solgt ca 840.000 tonn, en økning på 15 %. 
 

2.2 Strand kommune 

2.2.1 Byggeråstoffsituasjonen 
I Strand kommune er det registrert 17 sand- og grusforekomster med et totalt volum på knapt 
35 mill. m3. Forekomstene 12 Kvam, 16 Leitet og 17 Regnåna er ikke volumberegnet. 
Forekomst 2 Tjøssheim er den desidert største med 22,5 mill m3. Denne forekomsten er 
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overlagret av morene og det er bare stedvis innsyn i de sorterte sand- og grusavsetningene. 
Mengder, kornfordeling og materialsammensetningen er derfor meget usikker. Videre har 3 
Østerhus 7,7 mill. m3 og 7 Førland 1,1 mill. m3. De øvrige forekomstene er små og inneholder 
fra vel 100 000 til ca. 800 000 m3. I følge NGUs beregningsmodell er det utnyttbare volumet 
beregnet til 20 mill. m3 som er 58 % av det totale volum. Dette tallet er sannsynligvis også for 
høyt da 13,8 mill. m3 ligger i 2 Tjøssheim hvor det må gjennomføres oppfølgende 
undersøkelser med georadar og boringer før mengder og kvalitet kan avklares. 
 
Av grusforekomstene er 9 Dalen Østre klassifisert som meget viktig i forsyningen av sand og 
grus i kommunen. Det samme er 15 Holane, selv om det meste av forekomsten allerede er tatt 
ut. Forekomst 3 Østerhus, 4 Vatne, 13 Skåravågen og 16 Leitet er klassifisert som viktige i 
den lokale forsyningen av sand og grus.  
 
I kommunen er pukkforekomsten 504 Tau 2 den største og viktigste. Forekomsten er 
klassifisert som nasjonalt viktig og det aller meste av produksjonen eksporteres til andre land i 
Europa, og en god del til andre kommuner i Norge. 
 

2.2.2 Uttak og forbruk  
Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke i 2004 viser at det i Strand ble 
produsert knapt 1,4 mill. tonn pukk. Av dette ble 930 000 tonn eksportert til andre land vel 
400 000 tonn til andre kommuner i Norge, mens knapt 50 000 tonn ble brukt i kommunen. Av 
sand og grus ble det produsert 35 700 tonn og importert fra Hjelmeland 11 000 tonn. 
 
I 2008 ble det solgt over 2 mill. tonn i kommunen. 
 

2.3  Hjelmeland kommune  

2.3.1 Byggeråstoffsituasjonen  
Hjelmeland er en meget viktig kommune i forsyningen av sand og grus, ikke bare i lokal og 
regional sammenheng, men også nasjonalt. Det er registrert 27 sand- og grusforekomster og 
14 pukkforekomster i kommunen. Det er tidligere tatt ut masse fra flere store massetak, men i 
dag skjer uttakene stort sett fra to massetak.  
 
Av sand og grusforekomstene er 19 volumberegnet til å ha et totalt volum på nesten 45 mill.  
m3. Av dette er ca. 20 mill. m3 beregnet å være utnyttbart, og utgjør 45 % av det totale volum. 
For å få et mer nøyaktig volum kreves oppfølgende undersøkelser som seismiske 
undersøkelser, georadarmålinger, sonderboringer og utvidet prøvetaking 
 
Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i 
stadig større grad til forskjellige formål. Det er ingen pukkforekomster i drift i kommunen, 
men en forekomst er et nedlagt steinbrudd hvor massene ble brukt i Lyngvassdammen. De 
andre er prøvetatte lokaliteter for mulig fremtidige uttak, eller typelokaliteter for å bestemme 
bergartene i området.  
 
I kommunen er ni forekomster klassifisert som meget viktige sand- og grusressurser, noen av 
disse også i nasjonal sammenheng. I tillegg er fem forekomster vurdert som viktige. 
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Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i 
stadig større grad til forskjellige formål. Det er ikke underskudd på sand og grus i kommunen, 
men store volum er båndlagt. Det er derfor viktig at man til formål dette er mulig bruker 
alternative forsyningskilder til sand og grus. På den måten sparer man på de viktige ikke 
fornybare ressursene. 
  
Av pukklokalitetene er to vurdert som meget viktige som framtidige uttaksområder basert på 
mekaniske egenskaper. Alle forhold rundt pukkforekomstene må vurderes før en starter drift.  
 

2.3.2 Uttak og forbruk 
Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke for 2004 viser at det i kommunen 
ble tatt ut knapt en million tonn sand og grus. Av dette ble 48 000 tonn brukt til betongformål 
i kommunen, mens resten ble eksportert. En del ble brukt i nabokommunene i fylket, men 
mye også i andre deler av landet. Nesten 70 000 tonn ble eksportert til Færøyene. 38 000 tonn 
pukk fra Strand og Gjesdal ble brukt i kommunen, sammen med 55 000 tonn sand og grus fra 
egen produksjon. Totalt var forbruket av grus og pukk 93 000 tonn dette året.  
 
I 2008 ble det solgt vel 1,1 mill. tonn sand og grus i kommunen. 
 

2.4 Suldal kommune 

2.4.1 Byggeråstoffsituasjonen 
I Suldal kommune er det mange små sand- og grusforekomster. Til sammen er det registrert 
36 forekomster hvorav 22 er volumberegnet. Disse har et totalt volum på nesten 30 mill. m3 
sand og grus. De største forekomstene er 11 Suldalsosen med 5,9 mill. m3, 18 Bergjorda med 
3,1 mill. m3 og 2 Nesflaten med 2,5 mill. m3.  
 
NGUs beregninger viser at det utnyttbare volum i kommunen er 14 mill. m3 eller 47 % av det 
totale volum. For å få et mer nøyaktig tall på utnyttbart volum kreves oppfølgende 
undersøkelser som seismiske undersøkelser, georadarmålinger, sonderboringer og utvidet 
prøvetaking.  
 
Det er også registrert 36 pukkforekomster, men bare ett av disse, 501 Norsk Stein, er et brudd 
i drift. 16 er prøvetatte områder som er vurdert som mulig framtidige uttaksområder, mens 19 
er prøvetatte lokaliteter for å bestemme bergarten i området. Analyseresultatene er her 
avgjørende for å vurdere uttaksmuligheten. 
 
501 Norsk Stein er den viktigste byggeråstoffressursen i kommunen og er klassifisert som en 
nasjonalt viktig forekomst. Av de mulig framtidige uttaksområdene er 505 Løland, 512 
Sauaskolten, 532 Grasdalen, 533 Røyrvik og 534 Kubbavika vurdert som meget viktig på 
bakgrunn av bergartens kvalitet. 503 Ersdal, 504 Åsane og 506 Velaskaret vurdert som 
viktige. De øvrige er ikke vurdert.  
 
Av sand- og grusforekomstene er 1 Suldalsosen og 9 Veka klassifisert som meget viktige i en 
lokal forsyning av byggeråstoff. I tillegg er ni forekomster vurdert som viktige. De øvrige 
synes i dagens situasjon ikke å være interessante for større kommersielle uttak.   
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2.4.2 Uttak og forbruk 
Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke for 2004 viser at det i kommunen 
ble tatt ut 3,1 mill. tonn pukk dette året. Bare 20.000 tonn ble brukt i kommunen som veggrus 
og til andre formål. Resten ble eksportert, noe til Stavanger og Karmøy, men det aller meste 
til andre land som Tyskland, England, Danmark, Frankrike og Nederland.  
 
Det ble tatt ut ubetydelige mengder sand og grus i kommunen. Fra Hjelmeland ble det tatt inn 
og brukt 9 000 tonn til blant annet veggrus. Til sammen ble det brukt 29 000 tonn. Per 
innbygger utgjør dette 7,4 tonn. 
 
I 2008 ble det solgt nesten 5,6 mill. tonn pukk i kommunen. 

2.5 Sauda kommune 

2.5.1 Byggeråstoffsituasjonen 
Det er registrert seks sand- og grusforekomster og to steintipper fra kraftverkstunneler i 
Sauda. Fire av sand- og grusforekomstene er volumberegnet til samlet å inneholde 19 mill. m3 
sand og grus. Dette er 3 Birkeland med knapt 9 mill m3, 4 Gunnarsrød med ca 8 mill. m3, 5 
Austarheim med ca. 1,6 mill. m3 og 1 Slettedalen som inneholder 410 000 m3 sand og grus. 
De tre første forekomstene ligger sentralt i kommunen, mens Slettedalen er på grunn av 
beliggenheten kun interessant for bruk i nærområdet. 
 
Etter NGUs modell for beregning av forekomstenes totale og utnyttbare volum, er det 
utnyttbare volum i kommunen 5 mill. m3 eller 26 % av det totale volum. For å få et mer 
nøyaktig volum kreves oppfølgende undersøkelser som seismiske, georadarmålinger, 
sonderboringer og utvidet prøvetaking.  
 
Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i 
stadig større grad til forskjellige formål. Det er ikke etablert pukkverk i kommunen, men det 
er registret to forekomster. 501 Solland som er en typelokalitet for å bestemme bergartstypen i 
området, og 502 Bølnes som er en prøvetatt lokalitet og registrert som et mulig framtidig 
uttaksområde. 
 
De to steintippene som er registrert utnyttes i dag i liten grad som byggeråstoff. Massene 
deponeres i steintipper som skal planeres og tilplantes. Dette er imidlertid ressurser som kan 
bli meget viktige i forsyningen av knuste steinmaterialer i kommunen. Det bør derfor åpnes 
muligheter for en framtidig utnyttelse av disse ressursene. 
 
Forekomst 3 Birkeland er den viktigste forekomsten i kommunen. Sammen med 5 
Austerheim og steintippen 7 Sautjørn er den klassifisert som meget viktig i forsyningen av 
byggeråstoff. Forekomst 1 Slettedalen er klassifisert som viktig, mens de andre er på grunn av 
beliggenhet, kvalitet på massene og arealbruken på forekomstene vurdert som mindre viktig i 
ressurssammenheng. 
 

2.5.2 Uttak og forbruk 
Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke for 2004 viser at det i kommunen 
ble tatt ut ca. 41 000 tonn sand og grus dette året. Alt ble brukt i kommunen, ca. 5 000 tonn til 
betong, 32 000 tonn til veg og 4 000 tonn til andre formål som fyllmasse og lignende. Det ble 
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ikke tatt inn masser fra andre steder. Et forbruk på 41 000 tonn tilsvarer 8, 4 tonn per 
innbygger. 
 
I 2008 ble det solgt i underkant av 90000 tonn sand og grus. 
 

2.6 Finnøy kommune 

2.6.1 Byggeråstoffsituasjonen 
Det er ikke registrert grusforekomster egnet til tekniske formål i kommunen. Behovet må 
derfor dekkes gjennom import fra nabokommuner. Det er ikke registrert pukkforekomster i 
drift i kommunen, men det er registrert to forekomster som mulige framtidige uttaksområder.  
 
På Ombo er det registrert et steinbrudd med uttak av murestein. Slike forekomster tas ikke 
med i Grus- og Pukkdatabasen, men er beskrevet i databasen for Mineralske råstoffer ved 
NGU.  

2.6.2 Uttak og forbruk 
Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland for 2004 viser at det ble brukt 15 000 tonn 
pukk importert fra Strand og 26 000 tonn sand og grus som ble hentet hovedsakelig i 
Hjelmeland, men også noe i Forsand og Gjesdal. Pukken ble brukt til vegformål, mens det 
meste av sand ble brukt som betongtilslag. Uten egne forekomster må kommunen også i tida 
framover basere seg på å dekke behovet gjennom import. 
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3. BERGARTSKVALITETSKART 
Dette er et nytt kartprodukt fra NGU. Kartet er avledet fra berggrunnskartet og sammenholdt 
med prøver tatt fra de fleste bergartstypene som opptrer. Prøvene er tatt selektivt av bergarter 
som er blitt vurdert egnet som byggeråstoff. De er videre blitt analysert mht. materialtekniske 
egenskaper som det stilles krav til ved anvendelse av steinmaterialer til byggtekniske formål. 
Prøvene som er innsamlet stammer fra en rekke prosjekt som NGU har gjennomført i Ryfylke 
(referanseliste). 
 
Formålet med kartet er å gi en arealdekkende oversikt over mulig kvalitet til byggtekniske 
formål. I Sverige er det siden tidlig på 1990-tallet (Person og Schouenborg 1992) blitt utviklet 
en egen kartserie innen temaet. Det svenske ”Bergkvalitetskartan” er et mer omfatende 
produkt som bl.a. i tillegg gir en oversikt over blotninger av fjell i dagen, dybde til fjell ved 
overdekning med løsmasser, områder med høy radiumindeks og mulige ulike svakhetssoner i 
fast fjell (Ripa et al. 2002).   
 
Enkeltprøvene som er blitt tatt, og som danner grunnlaget for framstilling av kartet, tabell 3.1, 
har også fått en kvalitetsrangering. Eksisterende uttak samt områder som er vurdert som 
mulige for framtidige uttak, er arealavgrenset på kartet. Flere områder en de angitte kan også 
være aktuelle. 
 

Tabell 3.1 - Klassifisering av bergartsenheter. Fordeling av prøver i 
klassifiseringsgrupper. 

Bergartsenheter 
Klassifiseringsgruppe 
1 2 3 

Kaledonske bergarter; udifferensiert 62,5 % 25,0 % 12,5 % 
Porfyrisk granitt - granodioritt 36,8 % 57,9 % 5,3 % 
Dacitt - andesitt 90,9 % 9,1 %  
Lysgrå granitt 100,0 %   
Grå granitt 100,0 %   
Lysgrå porfyrisk granitt - granodioritt  100,0 %   
Dacitt - rhyodacitt 100,0 %   
Skjærsone med dacitter 100,0 %   
Rødlig lys granitt 100,0 %   
Gabbro/dioritt 100,0 %   
Grå migmatittisk gneis  100,0 %  

 
1) God kvalitet - tilfredsstiller kravene til vegdekke med gjennomsnittlig årsdøgnstrafikk > 3000 kjøretøyer. 
2) Middels kvalitet - tilfredsstiller kravene til vegdekke med gjennomsnittlig årsdøgnstrafikk > 1500 - 3000 
kjøretøyer. 
3) Lav kvalitet - tilfredsstiller kravene til vegdekke med gjennomsnittlig årsdøgnstrafikk < 1500 kjøretøyer.  
 
PS. Klassifiseringsgruppe 1 tilsvarer egnethet 4 og 3 for vegformål, klassifiseringsgruppe 2 tilsvarer 
egnethet 2 og kvalitetsgruppe 3 egnethet 1. 

 
Anvendelse av kartet er ment å være til støtte for regional og kommunal arealforvaltning samt 
for interessenter som ønsker å etablere nye steinuttak. Det må bemerkes at kvaliteten i de 
materialtekniske egenskapene kan variere betydelig innenfor en og samme bergartsenhet. Der 
variasjonen er stor framkommer dette med en egen farge-/tallkode på kartet. Spesielt innenfor 
områder med kaledonske bergarter kan det opptre store variasjoner. Disse bergartene er ikke 
nærmere kartlagt, og derfor markert spesielt med en egen skravur. Det vil alltid være 
nødvendig med nærmere geologisk kartlegging og utvidet prøvetaking når ett nytt område 
vurderes utredet for etablering av steinuttak.   
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Kvalitetsrangeringen er basert på enkeltresultat. Det er i første rekke kravene til vegformål 
som er benyttet ved rangering. Det er kombinasjonen av de ulike materialtekniske 
egenskapene som er med på å bestemme bruksegenskapene (Statens vegvesen 2005). 
Inndelingen som er blitt benyttet på kartet er som følger:  
 
1) God kvalitet - tilfredsstiller kravene til vegdekke med gjennomsnittlig årsdøgnstrafikk > 
3000 kjøretøyer.  
2) Middels kvalitet - tilfredsstiller kravene til vegdekke med gjennomsnittlig årsdøgnstrafikk > 
1500 - 3000 kjøretøyer. 
3) Lav kvalitet - tilfredsstiller kravene til vegdekke med gjennomsnittlig årsdøgnstrafikk < 
1500 kjøretøyer. 
 
I og med at enkelte bergartsenheter viser variasjon i kvalitetsegenskapene er disse angitt 
spesielt: 
 
4) varierende god-middels kvalitet  
5) varierende middels-lav kvalitet  
6) varierende god-lav kvalitet     
 
Lav kvalitet kan være godt nok for å dekke de fleste bruksområdene for lokalt behov slik  
som tilslag til betong, bære- og forsterkningslag og øvrige fyllmasseformål. I og med at 
eksisterende uttak i regionen allerede eksporterer mesteparten av det som produseres ut av 
fylket er det vektlagt å benytte en rangering med rimelig strenge kvalitetskrav.  
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TABELL 1. 
Grusforekomster i Forsand kommune 
Forekomst 
Nr. Navn 
 

Viktighet*
 

Antall
massetak

Volum i mill.m³ 
Totalt Utnyttbart 

Registrert
dato 

 

010 Nedre Espedal Meget viktig 1 13.592 9.297 21.08.2006 
009 Løland Meget viktig 1 9.401 6.566 21.08.2006 
003 Forsand Meget viktig 6 8.531 4.607 21.08.2006 
008 Byrkjeland Viktig 4 1.237 0.601 21.08.2006 
015 Nerabø Viktig 0 0.899 0.397 08.06.1989 
012 Øvre Espedalen Viktig 0 0.831 0.471 21.08.2006 
013 Strandavatn Viktig 1 0.770 0.347 08.06.1989 
014 Lyse Viktig 0 0.364 0.207 08.06.1989 
005 Kvednamoen Lite viktig 1 1.184 0.543 21.08.2006 
006 Helle Lite viktig 0 0.448 0.226 14.09.1997 
007 Kvednamoen Lite viktig 0 0.217 0.136 21.08.2006 
001 Erevik Lite viktig 1  21.08.2006 
002 Erevik-vest Lite viktig 1  21.08.2006 
004 Stavtjørn Lite viktig 1  14.09.1997 
011 Bjørnalia Lite viktig 1  21.08.2006 

 

* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens 
viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. 
Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.  
 
Pukkforekomster i Forsand kommune 
 
Forekomst 
Nr. Navn 
 

Viktighet*
 

Virksomhet/ 
Driftsforhold 

 

Registrert
dato 

502 Bakken Ikke vurdert Mulig fremtidig uttaksområde 13.09.1993 
501 Skeivik  Typelokalitet 29.06.1990 

 

* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens 
viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. 
Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.  

http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103954�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103952�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103940�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103950�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103964�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103958�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103960�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103962�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103944�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103946�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103948�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103936�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103938�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103942�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103956�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000170912�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103966�
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TABELL 2. 

 
Grusforekomsteri Strand kommune 
Forekomst 
Nr. Navn 
 

Viktighet*
 

Antall
massetak

Volum i mill.m³ 
Totalt Utnyttbart 

Registrert 
dato 

 

009 Dalen østre Meget viktig 2 0.871 0.548 22.08.2006 
003 Østerhus Viktig 2 7.741 4.459 22.08.2006 
015 Holane Viktig 2 0.447 0.281 22.08.2006 
013 Skåravågen Viktig 1 0.122 0.084 22.08.2006 
016 Leitet Viktig 2  22.08.2006 
002 Tjøssheim Lite viktig 1 22.585 13.822 22.08.2006 
007 Førland Lite viktig 1 1.115 0.056 22.08.2006 
011 Botne Lite viktig 1 0.521 0.246 22.07.2006 
006 Jørpeland Lite viktig 0 0.289 0.012 22.08.2006 
005 Snapnes Lite viktig 1 0.285 0.023 22.08.2006 
001 Strandstøa Lite viktig 0 0.202 0.115 22.08.2006 
014 Dalen vestre Lite viktig 1 0.180 0.138 22.08.2006 
004 Vatne Lite viktig 1 0.175 0.135 22.08.2006 
010 Regnåni Lite viktig 0 0.120 0.076 22.08.2006 
012 Kvam Lite viktig 0  22.08.2006 
017 Regnåna Lite viktig 1  22.08.2006 
008 Kjellbrekk Ikke vurdert 0 0.245 0.199 02.05.1986 

 

* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens 
viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. 
Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.  
 
Pukkforekomster i Strand kommune 
 
Forekomst 
Nr. Navn 
 

Viktighet*
 

Virksomhet/ 
Driftsforhold 

Registrert
dato 

 

504 Tau 2 Meget viktig I drift 22.08.2006 
503 Ådnanesnuten Viktig Mulig fremtidig uttaksområde 29.06.1990 
501 Tau 1 Lite viktig Endret arealbruk 13.09.1997 
506 Hausvikkammen  Mulig fremtidig uttaksområde  
502 Vostervatnet  Typelokalitet 29.06.1990 
505 Tyssdalsvatnet (28)  Typelokalitet  

 

* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens 
viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. 
Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.  
 

http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103984�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103972�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103996�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103992�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000159443�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103970�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103980�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103988�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103978�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103976�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103968�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103994�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103974�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103986�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103990�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000159448�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103982�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000164863�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104002�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000103998�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000206041�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104000�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000203150�
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TABELL 3. 

Grusforekomster Hjelmeland kommune 
Forekomst 
Nr. Navn 
 

Viktighet*
 

Antall
massetak

Volum i mill.m³ 
Totalt Utnyttbart 

Registrert
dato 

 

021 Valheim Meget viktig 4 8.383 4.301 23.08.2006 
019 Soppaland Meget viktig 4 6.067 2.963 23.08.2006 
005 Hauga Meget viktig 2 3.191 1.465 24.08.2006 
020 Tveit Meget viktig 2 1.980 1.016 23.08.2006 
003 Litlemoen Meget viktig 0 0.938 0.591 24.06.2008 
001 Kromshagen Meget viktig 1 0.692 0.436 24.08.2006 
007 Vikemoen Meget viktig 1 0.573 0.361 23.08.2006 
024 Tysdal Meget viktig 1 0.326 0.206 23.08.2006 
028 Litlamo Meget viktig 1 0.161 0.131 23.08.2006 
018 Årdal Viktig 3 12.975 4.379 23.08.2006 
022 Rivjaland Viktig 2 2.421 1.242 23.08.2006 
004 Vadla Viktig 2 1.368 0.739 10.09.1997 
012 Fevoll Viktig 5 0.541 0.341 23.08.2006 
010 Laugaland Viktig 0 0.510 0.321 12.09.1997 
011 Laugalandsbrekka Viktig 1 0.137 0.111 12.09.1997 
006 Tøtlandsvik Viktig 1 0.132 0.075 23.08.2006 
008 Liå Viktig 1  12.09.1997 
009 Kleivaland Lite viktig 1 3.450 1.583 23.08.2006 
013 Kvamme Lite viktig 1 0.583 0.275 23.08.2006 
002 Kreppingdalen Lite viktig 1 0.004 0.003 24.08.2006 
014 Ingvalstad Lite viktig 1  23.08.2006 
015 Fister Lite viktig 0  23.08.2006 
016 Flat-Hetland Lite viktig 2  23.08.2006 
017 Riskadal Lite viktig 1  23.08.2006 
023 Beinskjervatnet Lite viktig 1  12.09.1997 
027 Liå-vest Lite viktig 1  23.08.2006 
025 Førre Ikke vurdert 0 1.529  26.09.1989 
026 Trollatysdal Ikke vurdert 0  26.09.1989 

 

* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens 
viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. 
Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.  
 

http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104044�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104040�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104012�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104042�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104008�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104004�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104016�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104050�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000199314�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104038�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104046�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104010�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104026�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104022�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104024�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104014�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104018�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104020�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104028�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104006�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104030�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104032�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104034�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104036�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104048�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104056�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104052�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104054�
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TABELL 4. 
 
Pukkforekomster Hjelmeland kommune 
Forekomst 
Nr. Navn 
 

Viktighet*
 

Virksomhet/ 
Driftsforhold 

Registrert
dato 

 

513 Dyneneset (27) Meget viktig Mulig fremtidig uttaksområde 13.09.1993 
502 Heståsen Viktig Mulig fremtidig uttaksområde 30.06.1990 
505 Dalevika Viktig Mulig fremtidig uttaksområde 30.06.1990 
518 Aukland, Ombo Viktig Mulig fremtidig uttaksområde 01.02.2009 
520 Jøsneset Viktig Mulig fremtidig uttaksområde 21.04.2009 
501 Lyngsvatnet Lite viktig Nedlagt 07.06.1989 
506 Kålhaugsneset Ikke vurdert Mulig fremtidig uttaksområde 13.09.1993 
507 Nessaåsen Ikke vurdert Mulig fremtidig uttaksområde 13.09.1993 
508 Tapp Ikke vurdert Mulig fremtidig uttaksområde 13.09.1993 
509 Hamnaneset Ikke vurdert Mulig fremtidig uttaksområde 13.09.1993 
510 Knarravågen Ikke vurdert Mulig fremtidig uttaksområde 13.09.1993 
511 Åmekrokjuvet Ikke vurdert Mulig fremtidig uttaksområde 13.09.1993 
512 Vikeneset Ikke vurdert Mulig fremtidig uttaksområde 13.09.1993 
517 Nordstølheia Ikke vurdert Mulig fremtidig uttaksområde 26.01.2009 
519 Nesvikheia Ikke vurdert Mulig fremtidig uttaksområde 26.01.2009 
503 Lysåsen  Typelokalitet 30.06.1990 
504 Djupevik  Typelokalitet 30.06.1990 
514 Brekka  Typelokalitet 15.08.2006 
515 Stykket (25)  Typelokalitet 15.08.2006 
516 Tøtland (26)  Typelokalitet 15.08.2006 

 

* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens 
viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. 
Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.  
 

http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000170861�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104060�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104066�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000206018�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000206022�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104058�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000170836�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000170843�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000170848�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000170853�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000170855�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000170857�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000170859�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000206014�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000206020�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104062�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104064�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000193743�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000200008�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000200010�
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TABELL 5.  
 
Grusforekomster Suldal kommune 
Forekomst 
Nr. Navn 
 

Viktighet*
 

Antall
massetak

Volum i mill.m³ 
Totalt Utnyttbart 

Registrert
dato 

 

011 Suldalsosen Meget viktig 1 5.994 2.589 24.08.2006 
009 Veka Meget viktig 1 0.263 0.166 24.08.2006 
018 Bergjorda Viktig 0 3.099 1.339 24.08.2006 
002 Nesflaten Viktig 1 2.512 0.543 27.08.2006 
014 Lunde Viktig 0 1.756 0.758 24.08.2006 
012 Sørestad Viktig 0 1.304 0.634 24.08.2006 
016 Ritland Viktig 0 1.214 0.557 24.08.2006 
017 Torland Viktig 0 1.082 0.467 24.06.2008 
001 Roaldkvam Viktig 0 1.079 0.777 09.09.1997 
010 Stropa Viktig 0 0.871 0.494 24.08.2006 
032 Brakafløte Viktig 1 0.256 0.161 11.09.1997 
015 Lindum Lite viktig 0 1.921 0.726 24.08.2006 
029 Grov Lite viktig 0 1.871 1.011 24.08.2006 
023 Hiim Lite viktig 1 1.533 0.745 24.08.2006 
005 Kvilldal Lite viktig 1 1.347 0.970 09.09.1997 
019 Herabakka Lite viktig 0 0.955 0.541 24.08.2006 
013 Tjøstheim Lite viktig 0 0.842 0.478 24.08.2006 
020 Kvæstad Lite viktig 1 0.685 0.388 24.08.2006 
021 Foss Lite viktig 1 0.614 0.348 24.08.2006 
006 Helganes Lite viktig 0 0.382 0.241 27.08.2006 
007 Kolbeinstveit Lite viktig 0 0.106 0.067 24.08.2006 
031 Erfjord Lite viktig 0 0.094 0.018 24.08.2006 
003 Holmalia Lite viktig 0  08.09.1997 
004 Eiadalen Lite viktig 0  27.05.1989 
008 Kolbeinstv.-vest Lite viktig 0  09.09.1997 
022 Kvammen Lite viktig 0  10.09.1997 
024 Lahammar Lite viktig 1  24.08.2006 
025 Hauge Lite viktig 0  08.09.1997 
026 Eide Lite viktig 0  24.08.2006 
027 Hedland Lite viktig 0  24.08.2006 
028 Mo Lite viktig 0  24.08.2006 
030 Kilane Lite viktig 1  24.08.2006 
033 Nyastølen Lite viktig 0  24.08.2006 
034 Tengesdal Lite viktig 0  08.09.1997 
035 Fuglastein Lite viktig 0  24.08.2006 
036 Mosvatnet Lite viktig 1  24.08.2006 

 

* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens 
viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. 
Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.  

http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104088�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104084�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104102�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104070�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104094�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104090�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104098�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104100�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104068�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104086�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104130�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104096�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104124�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104112�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104076�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104104�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104092�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104106�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104108�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104078�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104080�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104128�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104072�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104074�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104082�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104110�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104114�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104116�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104118�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104120�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104122�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104126�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104132�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104134�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104136�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000160133�
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TABELL 6. 

Pukkforekomster Suldal kommune 
Forekomst 
Nr. Navn 
 

Viktighet*
 

Virksomhet/ 
Driftsforhold 

Registrert
dato 

 

501 Norsk Stein Meget viktig I drift 25.08.2006 
505 Løland Meget viktig Mulig fremtidig uttaksområde 01.07.1990 
512 Sauaskolten Meget viktig Mulig fremtidig uttaksområde 13.09.1993 
532 Grasdalen (P6) Meget viktig Mulig fremtidig uttaksområde 28.08.2007 
533 Røyrvik (P7) Meget viktig Mulig fremtidig uttaksområde 28.08.2007 
534 Kubbavika (P9) Meget viktig Mulig fremtidig uttaksområde 28.08.2007 
503 Ersdal Viktig Mulig fremtidig uttaksområde 01.07.1990 
504 Åsane Viktig Mulig fremtidig uttaksområde 01.07.1990 
506 Velaskaret 1. Viktig Mulig fremtidig uttaksområde 27.09.1996 
507 Kilaneset Ikke vurdert Mulig fremtidig uttaksområde 13.09.1993 
508 Langvika Ikke vurdert Mulig fremtidig uttaksområde 13.09.1993 
509 Orevika Ikke vurdert Mulig fremtidig uttaksområde 13.09.1993 
510 Husvika Ikke vurdert Mulig fremtidig uttaksområde 13.09.1993 
511 Hamborneset Ikke vurdert Mulig fremtidig uttaksområde 13.09.1993 
513 Vatlandsvågen Ikke vurdert Mulig fremtidig uttaksområde 13.09.1993 
514 Kallvika Ikke vurdert Mulig fremtidig uttaksområde 13.09.1993 
537 Middagsheia Ikke vurdert Mulig fremtidig uttaksområde 26.01.2009 
502 Tysingvatnet  Typelokalitet 01.07.1990 
515 Ropeid  Typelokalitet 27.08.2007 
516 Vela 1  Typelokalitet 27.08.2007 
517 Svensberget (15)  Typelokalitet 27.08.2007 
518 Fiskebergåsen (16)  Typelokalitet 27.08.2007 
519 Ersdalen (17)  Typelokalitet 27.08.2007 
520 Vela 2 (18)  Typelokalitet 27.08.2007 
521 Velaskaret 2. (19)  Typelokalitet 27.08.2007 
522 Tysingåsen (20)  Typelokalitet 27.08.2007 
523 Drengslig (21)  Typelokalitet 27.08.2007 
524 Åsarødna (22)  Typelokalitet 27.08.2007 
525 Venahei (23)  Typelokalitet 27.08.2007 
526 Skavlane (24)  Typelokalitet 27.08.2007 
527 Litlahei (P1)  Typelokalitet 27.08.2007 
528 Kaldebekk (P2)  Typelokalitet 27.08.2007 
530 Vårbødalen (P4)  Typelokalitet 28.08.2007 
531 Dyravad (P5)  Typelokalitet 28.08.2007 
535 Ilstad (P10)  Typelokalitet 28.08.2007 
536 Tømmerhaugane (P11)  Typelokalitet 28.08.2007 

 

* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens 
viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. 
Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.  

http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104138�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104146�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000170895�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000203114�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000203116�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000203118�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104142�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104144�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000159485�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000170880�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000170882�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000170884�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000170888�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000170891�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000170897�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000170899�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000206024�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104140�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000193759�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000193768�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000199988�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000199990�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000199992�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000199994�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000199996�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000199998�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000200000�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000200002�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000200004�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000200006�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000203106�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000203108�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000203110�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000203112�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000203120�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000203122�
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          TABELL 7. 
 
Grusforekomster Sauda kommune 
Forekomst 
Nr. Navn 
 

Viktighet*
 

Antall
massetak

Volum i mill.m³ 
Totalt Utnyttbart 

Registrert
dato 

 

003 Birkeland Meget viktig 4 8.847 3.344 26.08.2006 
007 Sautjørn Meget viktig 0  26.08.2006 
005 Austarheim Viktig 0 1.598 0.690 26.08.2006 
001 Slettedalen Viktig 1 0.410 0.258 07.09.1997 
008 Raundalen Viktig 0   
004 Gunnarsrød Lite viktig 1 8.031 0.651 26.08.2006 
002 Litlabø Lite viktig 1  07.09.1997 
006 Saudasjøen Lite viktig 1  26.08.2006 

 

* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens  
viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert.  
Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder 
 
 
Pukkforekomster Sauda kommune  
Forekomst 
Nr. Navn 
 

Viktighet*
 

Virksomhet/ 
Driftsforhold 

 

Registrert
dato 

502 Bølnes Meget viktig Mulig fremtidig uttaksområde 01.07.1990 
501 Solland  Typelokalitet 01.07.1990 

 

* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens 
viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. 
Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder. 
  
 
Grusforekomster Finnøy kommune 
Ingen registrerte opplysninger om grusforekomster i databasen. 
 
 
Pukkforekomster Finnøy kommune 
 
Forekomst 
Nr. Navn 
 

Viktighet*
 

Virksomhet/ 
Driftsforhold 

 

Registrert 
dato 

 

501 Sørevågen Viktig Mulig fremtidig uttaksområde 04.07.1990 
502 Navarnes Lite viktig Mulig fremtidig uttaksområde 04.07.1990 

 

* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens 
viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. 
Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder. 
  
 
 
 
 
 
 

http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104152�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000198800�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104156�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104148�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000198806�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104154�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104150�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/!gp.visforekomst?f_id=0000104158�
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VEDLEGG 1.  Forsand, grusforekomster 
 
Forekomst  1129-1 Ervik   Forsand 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål x      
Egnethet for betong x      
Egnethet for andre formål x      
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1129-2 Ervik Vest  Forsand 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål x      
Egnethet for betong x      
Egnethet for andre formål x      
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1129-3 Forsand   Forsand 
Bergart  
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse     x  
Vurdering av ressursens viktighet     x  
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1129-4 Stavtjørn   Forsand 
Bergart  
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål x      
Egnethet for betong x      
Egnethet for andre formål x      
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1129-5 Mæle    Forsand 
Bergart  
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål x      
Egnethet for betong  x     
Egnethet for andre formål  x     
Forekomstens størrelse   x    
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1129-6 Helle    Forsand 
Bergart  
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål x      
Egnethet for betong x      
Egnethet for andre formål x      
Forekomstens størrelse  x     
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1129-7 Kvednamoen   Forsand 
Bergart  
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål  x     
Egnethet for betong  x     
Egnethet for andre formål  x     
Forekomstens størrelse x      
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1129- 8 Byrkjeland    Forsand 
Bergart  
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål  x     
Egnethet for betong  x     
Egnethet for andre formål  x     
Forekomstens størrelse  x     
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1129-9 Løland   Forsand  
Bergart  
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse     x  
Vurdering av ressursens viktighet     x  
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1129-10 Nedre Espedal  Forsand 
Bergart  
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse     x  
Vurdering av ressursens viktighet     x  
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1129-11 Bjørnalia   Forsand 
Bergart  
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål x      
Egnethet for betong x      
Egnethet for andre formål x      
Forekomstens størrelse x      
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1129-12 Øvre Espedal  Forsand 
Bergart  
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål x      
Egnethet for betong x      
Egnethet for andre formål x      
Forekomstens størrelse   x    
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1129-13 Strandavatn   Forsand 
Bergart  
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål  x     
Egnethet for betong  x     
Egnethet for andre formål  x     
Forekomstens størrelse  x     
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1129- 14 Lyse     Forsand 
Bergart  
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål x      
Egnethet for betong x      
Egnethet for andre formål x      
Forekomstens størrelse x      
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1129-15 Nerabø    Forsand 
Bergart  
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål  x     
Egnethet for betong  x     
Egnethet for andre formål  x     
Forekomstens størrelse  x     
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forsand, pukkforekomster 
 
Forekomst 1129-501 Skeivik    Forsand 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål    x   
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet  x    Kan bli 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
 
Forekomst 1129 -502 Bakken    Forsand 
Bergart Granitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål       
Egnethet for betong      Ikke vurdert 
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet       
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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VEDLEGG 2. Strand, grusforekomster 
 
Forekomst 1130-1 Strandstøa    Strand   
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål       
Egnethet for betong      Ingen data 
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse x      
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1130-2 Tjøssheim     Strand 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål    x  Gamle analyser 
Egnethet for betong     x Stor forekomst morene i overflaten 
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse     x  
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1130-3 Østerhus     Strand 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x   Anslått, ingen data 
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål    x   
Forekomstens størrelse     x  
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1130-4 Vatne    Strand 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål       
Egnethet for betong      Ingen data, lite masser igjen 
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1130-5 Snapnes     Strand 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål       
Egnethet for betong      Nedbygd, ingen interesse 
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1130-6 Jørpeland    Strand 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål       
Egnethet for betong      Nedbygd 
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1130-7 Førland     Strand 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål       
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål      Nedbygd 
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1130-8 Kjellbrekk    Strand 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål       
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet      Forekomsten er ikke vurdert 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1130-9 Dalen Østre   Strand 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x   Anslått, ingen analyser 
Egnethet for betong    x   
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse  x     
Vurdering av ressursens viktighet   x    
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1130-10 Regnåni    Strand 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Lite data 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet       
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 
Forekomst 1130-11 Botne    Strand 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål    x   
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse  x     
Vurdering av ressursens viktighet x     Avsluttet og rehabilitert  
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1130-12 Kvam    Strand 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål       
Egnethet for betong      Ingen data 
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1130-13 Skåravågen   Strand 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål  x    Anslått, ingen data 
Egnethet for betong   x    
Egnethet for andre formål    x   
Forekomstens størrelse      Liten 
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1130-14 Dalen Vestre   Strand 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Ingen data 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål    x   
Forekomstens størrelse x      
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 
Forekomst 1130-15 Holane    Strand 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål    x  Gamle data 
Egnethet for betong    x   
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse  x     
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1130-16 Leitet    Strand 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Ingen data 
Egnethet for betong      Ingen data 
Egnethet for andre formål    x   
Forekomstens størrelse x      
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1130-17 Regnåna    Strand 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Ingen data 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål    x  Anslått 
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Strand, pukkforekomster 
 

Forekomst 1130-501 Tau 1.    Strand 
Bergart Mylonitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x Gamle analyser 
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet x     Nedlagt  
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1130-502 Vostervatnet   Strand 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål    

 
 Gamle analyser 

Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1130-503 Ådnanesnuten   Strand 
Bergart Øyegneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål    x  Gamle analyser 
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1130-504 Tau 2    Strand 
Bergart Mylonitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse     x Se driftsplan 
Vurdering av ressursens viktighet     x  
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1130-505 Tyssedalsvatnet   Strand 
Bergart  
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1130-506 Hausvikkammen  Strand 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Ikke vurdert, ingen analyser 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet       
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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VEDLEGG 3. Hjelmeland, grusforekomster 
 
Forekomst 1133-1 Kromshagen   Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x Gamle analyser 
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse  x     
Vurdering av ressursens viktighet    x   
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1133-2 Kreppingdalen   Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål       
Egnethet for betong      Har vært meget viktig 
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet x     Utdrevet, rehabilitert 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1133-3 Litlmoen     Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Ingen data 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse     x  
Vurdering av ressursens viktighet   x    
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1133-4 Vadla     Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Ingen analyser 
Egnethet for betong    x   
Egnethet for andre formål    x   
Forekomstens størrelse   x    
Vurdering av ressursens viktighet  x    Deler av forekomsten 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1133-5 Hauga 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x   Anslått, ingen analyser 
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse    x   
Vurdering av ressursens viktighet   x    
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 
Forekomst 1133-6 Tøtlandsvik   Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x   Gamle analyser 
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Utdrevet rehabilitert 
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1133-7 Vikemoen    Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x   Anslått, ingen analyser 
Egnethet for betong    x   
Egnethet for andre formål    x   
Forekomstens størrelse  x     
Vurdering av ressursens viktighet   x    
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1133-8 Liå      Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål    x  Anslått, ingen analyser 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1133-9 Kleivaland    Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Ingen data 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse    x   
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 
Forekomst 1133-10 Laugaland   Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Ingen data 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse  x     
Vurdering av ressursens viktighet  x    Liten del av forekomsten 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1133-11Laugalandsbrekka  Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x   Anslått, ingen alalyser 
Egnethet for betong    x   
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse x      
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1133-12 Fevold    Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Lite interessant 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse  x     
Vurdering av ressursens viktighet  x    Liten del av forekomsten 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 



 39 

Forekomst 1133-13 Kvamme    Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Lite interessant 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse  x     
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1133-14 Ingvaldstad   Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Lite interessant 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1133-15 Fister    Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Lite interessant 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1133-16 Flat-Hetland   Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Lite interessant 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1133-17 Riskadal    Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Lite interessant 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse x      
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1133-18 Årdal    Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      For finkornig 
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål    x   
Forekomstens størrelse     x  
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1133-19 Soppaland   Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse     x  
Vurdering av ressursens viktighet     x  
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1133-20 Tveit    Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong    x   
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse    x   
Vurdering av ressursens viktighet    x   
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1133-21 Valheim    Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål    x  Gamle analyser 
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse     x  
Vurdering av ressursens viktighet     x  
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1133-22 Rivjaland   Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x   Anslått, ingen analyser 
Egnethet for betong    x   
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse    x   
Vurdering av ressursens viktighet  x    Deler av forekomsten 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst1133-23 Beinskjervatnet   Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Lite interessant 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 
Forekomst 1133-24 Tysdal    Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål    x  Anslått, ingen analyser 
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse  x     
Vurdering av ressursens viktighet   x   Deler av forekomsten 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1133-25 Førre    Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål       
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet      Ikke vurdert 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1133-26 Trollatysdal   Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål       
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet      Ikke vurdert 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1133-27 Liå-vest    Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Lite interessant 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 
Forekomst 1133-28 Litlamo    Hjelmeland 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål    x  Anslått, ingen analyser 
Egnethet for betong    x  Som grovt tilslag 
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse x      
Vurdering av ressursens viktighet x   x   
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Hjelmeland, pukkforekomster 
 
Forekomst 1133-501 Lyngsvatnet   Hjelmeland 
Bergart Pegmatitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Ingen data , lite interessant  
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet x      
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1133-502 Heståsen   Hjelmeland 
Bergart Porfyrgranitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x   Gamle analyser 
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1133-503 Lysåsen    Hjelmeland 
Bergart Mylonitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål  x    Lite interessant 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1133-504 Djupevik   Hjelmeland 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål    x  Gamle analyser 
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1133-505 Dalevika   Hjelmeland 
Bergart Dioritt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål    x  Gamle analyser 
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse     x Anslått 
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1133-506 Kålhaugneset    Hjelmeland 
Bergart Gneisgranitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Ingen analyser 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet      Ikke vurdert 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1133-507 Nessaåsen   Hjelmeland 
Bergart  
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Ingen analyser 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet      Ikke vurdert 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1133-508 Tapp    Hjelmeland 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Ingen analyser 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet      Ikke vurdert 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1133-509 Hamnaneset   Hjelmeland 
Bergart Gneisgranitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Ingen analyser 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet      Ikke vurdert 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1133-510 Knarravågen    Hjelmeland 
Bergart Gneisgranitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Ingen analyser 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet      Ikke vurdert 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1133-511 Åmekrokjuvet   Hjelmeland 
Bergart Granitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Ingen analyser 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet      Ikke vurdert 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 
Forekomst 1133-512 Vikeneset   Hjelmeland 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Ingen analyser 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet      Ikke vurdert 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1133-513 Dyreneset         Hjelmeland 
Bergart Granitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse     x  
Vurdering av ressursens viktighet     x  
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1133-514 Brekka          Hjelmeland 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x    
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1133-515 Stykket          Hjelmeland 
Bergart Granitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x    
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1133-516 Tøtland          Hjelmeland 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x    
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 



 47 

Forekomst 1133-517 Nordstølheia         Hjelmeland 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Ingen analyser 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet      Ikke vurdert 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst1133-518 Aukland, Ombo          Hjelmeland 
Bergart Andre 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x    
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1133-519 Nesvikheia         Hjelmeland 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Ingen analyser 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet      Ikke vurdert 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1133-520 Jøsneset                    Hjelmeland 
Bergart Granitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x    
Egnethet for betong    x   
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse     x  
Vurdering av ressursens viktighet   x    
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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VEDLEGG 4. Suldal grusforekomster 
Forekomst 1134-1 Roaldkvam   Suldal 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x   Anslått,  
Egnethet for betong    x   
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse   x    
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1134-2 Nesflaten    Suldal 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x   Anslått, ingen analyser 
Egnethet for betong    x   
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse   x    
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1134-9 Veka    Suldal  
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x   Anslått, ingen anayser 
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse x      
Vurdering av ressursens viktighet   x    
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1134-10 Stropa    Suldal 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Ingen analyser 
Egnethet for betong      Ingen kornfraksjoner 
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse  x     
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1134-11 Suldalsosen   Suldal 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x   Gamle analyser 
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse     x  
Vurdering av ressursens viktighet   x    
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 
 

Forekomst 1134-12 Sørestad    Suldal 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x   Anslått, ingen analyser 
Egnethet for betong    x   
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse   x    
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1134-14 Lunde    Suldal 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x   Anslått, ingen analyser 
Egnethet for betong    x   
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse   x    
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1134-16 Ritland    Suldal 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x   Anslått, ingen analyser 
Egnethet for betong    x   
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse   x    
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1134-17 Torland    Suldal 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x    
Egnethet for betong    x   
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse   x    
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1134-18 Bergjorda   Suldal 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x   Anslått, ingen analyser 
Egnethet for betong    x   
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse    x   
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 
 

Forekomst 1134-32 Brakafløte    Suldal 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål    x  Gamle analyser 
Egnethet for betong    x   
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse x      
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1134-501 Norsk stein   Suldal 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse     x  
Vurdering av ressursens viktighet     x  
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1134-502  Tysingvatnet (nær 522) Suldal    
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x Gamle analyser 
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1134-503 Ersdal    Suldal 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x Gamle analyser 
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1134-504 Åsane    Suldal 
Bergart Gneisgranitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x Gamle analyser 
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse     x Anslått, Ikke beregnet 
Vurdering av ressursens viktighet    x   
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1134-505 Løland    Suldal 
Bergart Diabas 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse     x Anslått, Ikke beregnet 
Vurdering av ressursens viktighet     x  
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1134-506 Velaskaret   Suldal 
Bergart Amfibolitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål    x  Etter LA ikke mølleanalyse 
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse     x  
Vurdering av ressursens viktighet    x   
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1134-507 Kilaneset-508 Langvika-509 Orevika-510 Husvika 
511Hamborgneset-513 Vatlandsvågen-514 Kalvika   Suldal 
Bergart  
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Ingen analyser, område egnet for uttak 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet      Ikke vurdert 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1134-512 Sauaskolten   Suldal 
Bergart Granitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse     x  
Vurdering av ressursens viktighet     x  
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1134-15 Ropeid    Suldal 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet     x Typelokalitet, ikke vurdert
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1134-516 Vela 1.    Suldal 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1134-517 Svensberget   Suldal 
Bergart Amfibolitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1134-518 Fiskebergåsen   Suldal 
Bergart Dioritt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert, nær bebyggelse 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1134-519 Ersdalen   Suldal 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert, 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1134-520 Vela 2.    Suldal 
Bergart Gneisgranitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert,
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1134-521 Velaskaret 2.   Suldal 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert,
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst1134-522 Tysingåsen (nær 502) Suldal 
Bergart Amfibolitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål    x   
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert,
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 
Forekomst 1134-523 Drengslig   Suldal 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1134-524 Åsarøda    Suldal 
Bergart gNEIS 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 
Forekomst 1134-525  Venahei   Suldal 
Bergart Granitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1134-526 Skavlane   Suldal 
Bergart Granitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 
Forekomst 1134-527 Litlahei    Suldal 
Bergart Granitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål    x   
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1134-528 Kaldebekk   Suldal 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 
Forekomst 1134-530 Vårbødalen    Suldal 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1134-531 Dyravad   Suldal 
Bergart Gneis, granodiorittisk 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål    x   
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1134-532 Grasdalen    Suldal 
Bergart Gneis, tonalittisk 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse     x  
Vurdering av ressursens viktighet     x Kan bli 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1134-533 Røyrvik    Suldal 
Bergart Amfibolitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse     x  
Vurdering av ressursens viktighet     x Kan bli 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 
Forekomst 1134-534 Kubbavika   Suldal 
Bergart porfyr 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse     x  
Vurdering av ressursens viktighet     x Kan bli 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst1134-535 Ilstad    Suldal 
Bergart Dioritt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x    
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1134-536 Tømmerhaugane  Suldal 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x  
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1134-537 Middagsheia   Suldal 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Ingen analyser 
Egnethet for betong       
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet      Ikke vurdert 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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VEDLRGG 5 Sauda, Grusforekomster 
 
 
Forekomst 1135-3 Birkeland    Sauda 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x   Gamle analyser 
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse     x  
Vurdering av ressursens viktighet   x    
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1135-7 Sautjørn     Sauda 
Bergart Steintipp 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x   Anslått, ingen analyser 
Egnethet for betong    x   
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet   x    
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1135-5 Austarheim    Sauda 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x   Anslått, ingen analyser 
Egnethet for betong    x   
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse   x    
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1135-1 Slettedalen    Sauda 
Bergart Sand og grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x   Anslått, ingen analyser 
Egnethet for betong    x   
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse  x     
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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SAUDA, pukkforekomster 
 
Forekomst 1135-501 Solland    Sauda 
Bergart Amfibolitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål    x   
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 
Forekomst 1135-502 Bølnes    Sauda 
Bergart Ryolitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x Gamle analyser 
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse     x Anslått, ikke beregnet 
Vurdering av ressursens viktighet    x   
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
. 
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VEDLEGG 6, Finnøy grusforekomster 
 
 
Ingen registrerte forekomster 
 
 
 
Finnøy, pukkforekomster 
 
Forekomst 1141-501 Sørevågen   Finnøy 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x   Gamle analyser 
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse     x Anslått, ikke beregnet 
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 
 

Forekomst 1141-502 Navarnes   Finnøy 
Bergart Amfibolitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x   Gamle analyser 
Egnethet for betong     x  
Egnethet for andre formål     x  
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet      Typelokalitet, ikke vurdert 
*Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. 
Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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