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Sammendrag: 
  
I samarbeidsprosjektet mellom Rogaland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse (NGU) er 
grus- og pukkforekomstene i kommunene Kvitsøy, Rennesøy, Bokn, Karmøy, Utsira, Haugesund, 
Tysvær og Vindafjord befart i perioden 2007-2008.  Senere er Grus- og Pukkdatabasen for disse 
kommunene oppdatert og informasjonen lagt til rette for planlegging på samme måte som det er gjort i 
resten av fylket. Samtidig er berggrunnen i kystsonen kartlagt med utgangspunkt i å finne bergarter egnet 
for etablering av pukkverk.  

 
Det er få sand- og grusforekomster i regionen og liten aktivitet når det gjelder uttak. Det aller meste som 
brukes blir hentet i Forsand eller Årdal. For produksjon av pukk fra fast fjell er forekomst 506 Espevik 
og 507 Såt i Tysvær klassifisert som nasjonal viktige. Det meste av det som produseres i Espevik blir 
eksportert. Forekomsten har begrensede tilgjengelige ressurser og 507 Såt er et meget viktig 
utvidelsesområde. 
 
Det produseres videre noe pukk i 501 Knapphus i Vindafjord, i 501 Ranglemyr anleggspukkverk i 
Haugesund og 501 Hanasand i Rennesøy. Ellers foregår det sporadisk uttak og produksjon for bruk etter 
behov i noen andre forekomster. 
 
Berggrunnskartleggingen og prøvetakingen viser at det finnes bergarter som har en kvalitet som 
tilfredsstiller de krav som stilles for bruk til tekniske formål. Ved endring av arealbruk må mulighetene 
for framtidig pukkproduksjon vurderes nøye før arealer båndlegges på en måte som hindrer senere 
ressursutnyttelse. 
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FORORD  
 
Rogaland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse (NGU), har i flere år hatt et 
samarbeidsprosjekt med oppdatering av Grus- og Pukkdatabasen og kartlegging av 
berggrunnen i fylket.  NGU har i den forbindelse befart og oppdatert grus- og 
pukkforekomstene i kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Kvitsøy, Rennesøy, Tysvær, 
Utsira og Vindafjord. Oppdatert og ny informasjon om grus- og pukkforekomstene i 
kommunene er lagt inn i databasen og tilrettelagt for bruk i planlegging og forvaltning. 
Resultatene er presentert i form av tekst, tabeller og kart i denne rapporten. Med dette er alle 
kommunene i fylket oppdatert med nye data.  
 
  
Trondheim 10.05.2012 

 
 

 
 

Rolv M. Dahl     
lagleder Byggeråstoff  
 

 
 

    
 

           

 
Knut Wolden       
sjefingeniør 
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1.  KONKLUSJON 
Alle forekomstene i Grus- og Pukkdatabasen er i denne undersøkelsen befart og klassifisert 
etter hvor viktig de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomster som har betydning ut over 
det å dekke et lokalt behov er klassifisert som nasjonalt eller regionalt viktig. I en lokal 
forsyning er forekomstene klassifisert som meget viktig, viktig, lite viktig eller ikke vurdert 
for noen forekomster. Tabell 1-7 i vedlegg 1,viser kommunevis klassifisering av 
forekomstene. 
 
 I de kommunene som inngår i denne undersøkelsen er det få sand- og grusforekomster. Bare i 
Vindafjord er det registrert forekomster med et beregnet volum. De andre kommunene i 
undersøkelsen har få eller ingen forekomster. Hele denne regionen har underskudd på sand og 
grus som byggeråstoff, tabell 1. Behovet for slike masser må derfor hentes andre steder. 
 
Tabell 1. Grusforekomster, volum og viktighet i regionen. 
Kommune Antall 

forekomster 
Utnyttbart 
volum i m3 

Nasjonalt 
viktig 

Regionalt 
viktig 

Meget 
viktig 

Viktig 

Vindafjord 11 4,7 - - - 4 
Tysvær 2 - - - - - 
Haugesund 0 - - - - - 
Karmøy 1 - - - - - 
Kvitsøy 0 - - - - - 
Bokn 1 - - - - - 
Rennesøy 2 - - - - - 
Utsira 0 - - - - - 
Til sammen 17 4,7 - - - 4 
 
I de berørte kommunene er det registrert 33 pukkforekomster. Av disse er bare 10 steinbrudd. 
Det er drift og produksjon av pukk i fire av disse, det er sporadisk drift i tre, mens driften er 
nedlagt og produksjonen avsluttet i de tre siste forekomstene. 12 lokaliteter er vurdert som 
mulig framtidige områder for pukkproduksjon. De siste 11 forekomstene er typelokaliteter 
hvor bergartstype er bestemt, og i noen tilfeller egenskaper, uten at områder er avgrenset og 
vurdert for uttak. Klassifiseringen av forekomstene er vist i tabell 2.  
 
Tabell 2. Pukkforekomster og viktighet i Regionen. 
Kommune Antall 

forekomster 
Type 

B*      M*     T* 
Nasjonalt 

viktig 
Regionalt 

viktig 
Meget 
viktig 

Viktig 

Vindafjord 17 5 5 7 - - 6 3 
Tysvær 11 1 6 4 2 - 4 - 
Haugesund 1 1   - - 1 - 
Karmøy 2 2   - - - 1 
Kvitsøy 0    - - - - 
Bokn 1  1  - - - 1 
Rennesøy 1 1   - - 1 - 
Utsira 0    - - - - 
Til sammen 33 10 12 11 2  12 5 
B* = brudd, M*= mulig framtidig uttaksområde, T*= typelokalitet 
 
Den største og viktigste forekomsten i regionen er 506 Espevik i Tysvær kommune. Denne 
forekomsten er klassifisert som nasjonalt viktig. Det samme er 507 Såt som er et mulig 
utvidelsesområde for Espevik og detaljkartlagt av NGU. I Vindafjord er det drift i en 
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forekomst og sporadisk drift med mobile anlegg i tre andre forekomster. I Rennesøy er det 
drift i 501 Hanasand pukkverk og i Haugesund drives det pukkproduksjon i 501 Raglemyr 
anleggspukkverk i forbindelse med etablering av industriområde.  
 
For å få et bedre grunnlag for å vurdere mulighetene for å etablere pukkverk i regionen er det 
gjennomført berggrunnskartlegging tilsvarende det som er gjort i Ryfylke. I den forbindelse er 
interessante bergarter prøvetatt for mekanisk testing, tabell 10, figur 3 eller for 
bergartsbestemmelse gjennom tynnslipsanalyse. Resultatene viser at kvaliteten overveiende er 
god og flere analyser tilfredsstiller kravene for bruk til faste dekker på veger med 
årsdøgntrafikk (ÅDT) opp til 15000 kjøretøyer, og de aller fleste er innenfor kravene for ÅDT 
5000, figur 3.  
 

2. GRUS OG PUKK SOM BYGGERÅSTOFF 
Sand, grus og knust fjell (pukk) er naturlige geologiske materialer som vi opp gjennom 
historien har lært å utnytte til en rekke nødvendige formål. Grus og pukk bearbeides og 
foredles gjennom knusing og sikting for bruk til forskjellige byggeformål som veger, betong 
og annen virksomhet i tilknytting til bygge- og anleggsvirksomhet, figur 1. 

 
Figur 1. Grus og pukk har mange anvendelsesområder. 
 
Det har skjedd en merkbar endring i bruken av sand, grus og knust fjell de senere år. Der det 
tidligere var en rekke massetak hvor det ble tatt ut sand og grus til forskjellige formål, er det i 
dag bare noen få steder hvor det er aktivitet. Noen større aktører i markedet dekker de 
behovene som finnes. Det samme gjelder foredlede produkter som ferdigbetong og asfalt. 
Slike produkter transporteres over lengre avstander enn tidligere. I vegbygging og til 
kommunale formål har pukk fra fast fjell tatt over det aller meste av markedet. Økt bruk av 
pukk er ønskelig ut fra den kjensgjerning at grus er mangelvare mange steder og at strengere 
krav til kvalitet kun innfris av knuste masser. 
 
Sand, grus og pukk er noen av de viktigste mineralske råstoffene i Norge, bare olje omsettes i 
større kvanta og verdi. Produksjon av sand, grus og pukk var i 2010 på 67 mill. tonn. Det ble 
tatt ut 13 millioner tonn sand og grus og 54 millioner tonn pukk inkludert 1,3 million tonn  
pukk til offshore-virksomhet på norsk og britisk sokkel. Dette betyr et forbruk på 10 tonn, noe 
som tilsvarer ett stort lastebillass, med sand, grus og pukk per innbygger hvert år. Verdien av 
hele denne produksjonen utgjør 4 milliarder kroner. 

http://www.ngu.no/upload/Georessurser/Sand, grus og pukk/Bruksområder/Bruksomraader_for_byggeraastoff1.jpg�
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3. BERGGRUNNEN I REGIONEN (Av Mogens Marker) 
 
Geologisk tilhører Haugalandets bergarter to overordnete enheter. Eldst er et kompleks av 
1500-1000 millioner år gamle granitter og gneiser, som utgjør den sentrale delen av regionen. 
Over disse ligger kaledonske bergarter, som ble skjøvet inn over granittene og gneisene under 
den kaledonske fjellkjededannelsen for ca. 400 millioner år siden. De kaledonske bergartene 
finnes dels på Karmøy i vest, hvor de mest består av omdannete vulkanske bergarter, dels i 
den østlige og sørlige delen av regionen, hvor de har stor utbredelse og langt overveiende 
består av svarte skifre (Ryfylkeskifer). Ryfylkeskifer har dårlige mekaniske egenskaper og er 
uinteressant som geologisk ressurs. Den geologiske kartleggingen har derfor vært fokusert på 
komplekset av granitter og gneiser på kartblad Skjoldastraumen og den vestlige delen av 
kartblad Ølen (øst for Ålfjorden), begge i målestokk 1:50 000.  
 
I granitt-gneis komplekset dominerer ulike typer granitt, som i varierende grad er omdannet 
og deformert. Granittene kan ytterligere deles i forskjellige typer av granitter med store 
feltspatkrystaller og diverse typer av mer jevnkornete granitter uten store krystaller. De 
sistnevnte dominerer på den sørvestlige delen av kartblad Skjoldastraumen, mens 
porfyrgranitter dominerer i resten av området. Mellom granittene finnes mindre enheter av 
mer eller mindre forskifrete gneiser. Viktigst er en kvartsdiorittisk gneis, som især er utbredt i 
området rundt Espevik.  
Granittene har som vanlig generelt en middels mekanisk kvalitet. Best er Espevikgranitten, 
som er noe mer finkornet og massiv enn de andre typene. Den småporfyriske kvartsdiorittiske 
gneisen rundt Espevikgranitten har vist den beste mekaniske kvalitet for området. 
 

4. BYGGERÅSTOFFSITUASJONEN I DE FORSKJELLIGE KOMMUNENE 
 
Teksten til byggeråstoffsituasjonen i de enkelte kommunen ligger også på nettet 
(www.ngu.no\grusog pukk) under sine respektive kommuner. Der finnes også lenker til 
forklaringer om volumberegninger, kriterier for klassifisering, ressursregnskap, annen nyttig 
informasjon i databasen, og generelt om grus og pukk som byggeråstoff. Tallene for uttak og 
forbruk er tatt fra ressursregnskapet som ble utarbeidet for 2004. Disse tallene er derfor noe 
gamle, men data fra mineralstatistikken innhentet av Direktoratet for mineralforvaltning og 
NGU for 2011 viser stort sett de samme trekkene. 
 
Et mål med Grus- og Pukkdatabasen er å gi grunnlagsdata i forvaltningen av grus- og 
pukkforekomstene, og på den måten sikre tilgangen til verdifulle ressurser i framtida og 
hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse.  
 
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, 
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, er de klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige 
eller ikke vurdert. Oversikt over kommunens grus- og pukkforekomster viser antall 
forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning, vedlegg 1. 
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De totale volum av forekomstene i databasen er basert på et digitalisert areal multiplisert med 
en anslått mektighet. På grunn av arealkonflikter, beliggenhet og varierende kvalitet er de 
utnyttbare mengdene 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. Under oppdateringen er denne beregningsmodellen 
brukt.  

4.1 Bokn  

4.1.1 
Det er ikke registrert sorterte grusforekomster egnet til tekniske formål i kommunen. Kun en 
moreneforekomst hvor det tidligere ble tatt ut noe fyllmasse er registrert. Behovet må derfor 
dekkes gjennom import fra nabokommuner. 

Byggeråstoffsituasjonen 

Det er registrert et mulig framtidig uttaksområde for pukk, 501 Sunnaland. Her er det tidligere 
tatt prøve av utsprengte masser av en gneis med gode mekaniske egenskaper. Arafjellet er 
vurdert som et mulig uttaksområde og med havnemuligheter i nærheten. Forekomsten er 
vurdert som en viktig ressurs. 
 

4.1.2 
Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke for 2004 viser at det i Bokn 
kommune ble brukt kun 1.200 tonn sand og grus til vegformål dette året. Dette er lite og 
utgjør bare 1,6 tonn per innbygger mot landsgjennomsnittet på 11,8 tonn grus og pukk. 
Massene som ble bruk ble hentet i Hjelmeland og kommunen er kanskje best tjent med 
fortsatt import for å dekke behovet. 

Forbruk 

 

4.2 Haugesund 

4.2.1 
I Haugesund kommune er det ikke registrert sand- og grusforekomster egnet til byggetekniske 
formål. De senere åra er det produsert pukk i forbindelse med etablering av industriområde på 
Raglemyr. Her er det etablert knuseverk som produserer pukk for bruk i utbygningsområdet, 
men som også forsyner det lokale markedet med masser til forskjellige formål. Den pågående 
kartleggingen av berggrunnen i område vil gi opplysninger om bergartskvaliteten og 
mulighetene for etablering av permanent pukkproduksjon. 

Ressurssituasjonen 

 

4.2.2 
Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke for 2004 viser at det i Haugesund 
ble brukt 146.000 tonn pukk fra fast fjell og 59.000 tonn sand og grus. Pukk ble i hovedsak 
importert fra Karmøy, Gjesdal og Tysvær, mens sand og grus ble hentet i Hjelmeland og 
Gjesdal. Med pukkproduksjon fra anleggspukkverket ved Raglemyr dekkes noe av 
kommunens behov herfra, men det må også hentes pukk fra andre steder. Forbruket av sand 
og grus må i sin helhet importeres. 

Forbruk 
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4.3 Karmøy 

4.3.1 
I Karmøy kommune er det ikke registrert sorterte sand- og grusforekomster. Det er registrert 
en forekomst som er et gammelt, nedlagt massetak i morenemateriale vest for Koppervik. 
Sand og grus blir derfor importert fra andre kommuner i regionen for å dekke behovet. 

Byggeråstoffsituasjonen 

 
Det er registrert to pukkforekomster i kommunen. 501 er et nedlagt steinbrudd vest for 
flyplassen som ble benyttet under byggingen av denne. I 502 er det tatt ut stein og foredlet 
gjennom knusing og sikting som et ledd i klargjøringen av arealene til framtidig 
industriområde. Massene er brukt lokalt som fyllmasse, i grøfter og til andre 
kommunaltekniske formål. Ressursens størrelse er imidlertid begrenset og uttakene herfra er 
nå avsluttet. Det bør derfor vurderes alternative uttaksområder for å dekke et framtidig behov. 
 
Det er ett uttak av murestein i kommunen, ved Hillesland. Bergarten er en kvartsitt som er 
klorittisert og forskifret. Slike uttak blir ikke registrert i Grus- og Pukkdatabasen, men er 
beskrevet i databasen for Mineralressurser ved NGU.  
 

4.3.2 
Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke i 2004 viser at det ble produsert 
100.000 tonn pukk i kommunen. 60.000 tonn ble fraktet til Haugesund, mens resten ble brukt 
i kommunen. Massene ble benyttet til vegformål og til fyllmasse. I tillegg ble det importert 
192.000 tonn hovedsakelig fra Suldal. Dette gir et forbruk på 232.000 tonn. Det meste av de 
156.000 tonn sand og grus som ble brukt i kommunen kom fra Forsand og Hjelmeland. Dette 
viser at bare en liten del pukk, av det totale behovet for grus og pukk som byggeråstoff, ble 
produsert i kommunen. Også i framtida er kommunen avhengig av å hente sand og grus andre 
steder. Før man eventuelt etablerer nytt uttaksområde i fjell for produksjon av pukk, må også 
behovet for slike masser importeres. 

Forbruk 

 

4.4 Kvitsøy 

4.4.1 
Det er ikke registre grusforekomster i Kvitsøy kommune. Det er heller ikke produksjon av 
pukk eller registrert framtidige pukkforekomster. Det som forbrukes av grus og pukk blir 
hentet i innlandskommunene. 

Byggeråstoffsituasjonen  

4.4.2 
Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke for 2004 viser at det i kommunen 
ble brukt 2.000 tonn sand og grus og 2.000 tonn pukk. Massene ble hentet i Gjesdal og ble 
brukt til veggrus. Med et så lite forbruk synes det naturlig at kommunen forsatt dekker sitt 
behov gjennom import fra andre steder. 

Uttak og forbruk 
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4.5 Rennesøy 

4.5.1 
Det er registrert to grusforekomster og en pukkforekomst i kommunen. Ingen av 
grusforekomstene er interessante for utnyttelse til tekniske formål. Pukkforekomsten, 501 
Hanasand er et nyåpnet pukkverk nær fergeleiet. Denne forekomsten er vurdert som en meget 
viktig lokal ressurs. Det bør derfor legges til rette for fortsatt drift. 

Byggeråstoffsituasjonen 

 
I tillegg til uttak av fast fjell til pukk er det også et steinbrudd for uttak av murestein i 
kommunen. Slike uttak er ikke med i Grus- og Pukkdatabasen, men er beskrevet i databasen 
for Mineralressurser ved NGU. 

4.5.2 
Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke i 2004 viser at det i Rennesøy 
kommune ble brukt 42.000 tonn pukk som ble importert fra Strand. I tillegg ble det hentet 
1.000 tonn sand fra Hjelmeland. Det aller meste av massene ble brukt til vegformål. Dette 
utgjør et forbruk på 13 tonn per innbygger. Etter at det nå er startet produksjon av pukk vil 
kommunen kunne være selvforsynt med slike masser. 

Uttak og forbruk 

 

4.6 Tysvær 

4.6.1 
I Tysvær kommune er det registrert to mindre grusforekomster. Begge er punktlokaliseringer 
av massetak uten avgrenset areal og volumberegning. Den ene er en moreneavsetning med 
stein- og grusholdig materiale. Den andre forekomsten er et lite elvedelta bestående av dårlig 
sortert sand og grus med mye humus. Begge massetakene er nedlagt, og forekomstene uten 
betydning som forsyningsområder for sand og grus. 

Byggeråstoffsituasjonen 

Det er registrert 11pukkforekomster herav ett stort pukkverk i kommunen. 506 Espevik 
eksporterer det aller meste av sin produksjon ut av kommunen, blant annet til flere land i 
Europa. Denne forekomsten er klassifisert som nasjonalt meget viktig. Det samme gjelder 507 
Såt som er et mulig utvidelsesområde for Espevik. Forekomstene 501,502, 503 og 505 er 
vurdert som viktige som framtidige uttaksområder. Forekomstene 508, 509, 510 og 511er 
registret som typelokaliteter hvor det er tatt prøve for å vurdere berggrunnens kvalitet uten at 
det er tatt stilling til uttaksmulighetene. Alle pukkforekomstene består av ulike gneiser og 
granittiske bergarter. 
 
Det er ingen sand- og grusforekomster som kan forsyne kommunen med slike masser, så alt 
forbruk må importeres. Behovet for pukk vil imidlertid kunne dekkes fra egen produksjon. 
 

4.6.2 
Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Tysvær kommune viser at det i 2004 var stor 
produksjonen av pukk. Av dette ble det meste eksportert ut av landet, men også 65.000 tonn 
til nabokommuner og vel 100.000 ton ble brukt i kommunen. I tillegg ble 10.000 tonn pukk 
og 14.000 tonn sand og grus importert fra andre kommuner. Et totalt forbruk av grus og pukk 
på 130.000 tonn gir et forbruk per innbygger på ca. 13 tonn og indikerer stor byggeaktivitet 
dette året. 

Uttak og forbruk 
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4.7 Utsira 

4.7.1 
Det er ikke registrert forekomster av sand og grus eller pukk i kommunen. Derfor må alt det 
som trengs av slike byggeråstoffer importeres fra andre steder. 

Byggeråstoffsituasjonen 

 

4.7.2 
I følge ressursregnskapet for Rogaland fylke for 2004, ble det ikke registrert forbruk hverken 
av sand og grus eller pukk fra knust fjell dette året. Det som trengs av slike byggeråstoffer må 
importeres fra andre steder. 

Forbruk 

 

4.8 Vindafjord 

4.8.1 
I Vindafjord kommune er det registrert 11 sand og grusforekomster. I dag er det ingen 
kommersielle uttak av sand og grus i kommunen. Kun fra et par av forekomstene blir det 
sporadisk tatt ut noe masse til lokale og private formål.  

Byggeråstoffsituasjonen 

 
I Vindafjord kommune er det registrert 5 større og mindre steinbrudd med produksjon av 
pukk. 501 Knapphus er nå i drift etter en periode med stopp i produksjonen. Videre er det 
registrert tre mindre uttak, 506, 507 og 516 hvor det sporadisk blir tatt ut masser til 
forskjellige formål i nærområdet. Ett steinbrudd, 502 Toraneset, er nedlagt. I forbindelse med 
NGUs kartlegging av berggrunnen i regionen er fem forekomster prøvetatt og registrert som 
mulig framtidige uttaksområder. I tillegg er syv forekomster registrert som typeområde for å 
bestemme bergart og kvalitet uten at uttaksmulighetene er vurdert. Typeområdene er ikke 
klassifisert. 
  
For å forenkle forvaltningen av forekomstene har NGU klassifisert forekomstene etter hvor 
viktige de er i forsyningen av byggeråstoffer. 501 Knapphus pukkverk er vurdert som en 
meget viktig lokal ressurs. Også forekomst 502 Toraneset er vurdert som meget viktig selv 
om uttaket her er nedlagt. 505 Raunes som er et mulig framtidig uttaksområde er også 
klassifisert som meget viktig, mens 506 Osnes er vurdert som lokalt viktig ressurs. 
 

4.8.2 
Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke for 2004 viser at det i Vindafjord 
ble tatt ut 60.000 tonn pukk og i tillegg importert 2.000 tonn fra Strand.  Av egenprodusert 
pukk ble 18.000 tonn brukt i den gang Ølen kommune. Massene ble brukt halvt om halvt til 
veggrus og som fyllmasse. 

Uttak og forbruk 

 
Sandeid Cement importerte 15.000 tonn sand og grus fra Hjelmeland for bruk i egen 
betongproduksjon. Fra Hjelmeland ble det også levert 2.000 tonn sand og grus til Ølen for 
bruk til veggrus. I de to kommunene ble det brukt 62.000 tonn pukk og 17.000 tonn sand og 
grus i 2004. Det er rimelig å tro at normalforbruket i den nye sammenslåtte kommunen vil 
ligge på samme nivå. Dette tilsvarer 7,6 tonn pukk og 2,1 tonn sand og grus per innbygger og 
er noe under landsgjennomsnittet på 8,2 og 3,6 tonn per innbygger i 2004. 
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5. ANALYSERESULTAT OG EGENSKAPER 
 
Det er i flere perioder tatt prøver av berggrunnen for å bestemme egenskapene for produksjon 
av pukk til byggetekniske formål. I disse undersøkelsene er forskjellige testmetoder blitt 
brukt. I dag brukes Los Angeles verdi (LA) og mølleverdi (AN) for slik bestemmelse. I dette 
prosjektet er det gjennomført detaljert kartlegging i interessante områder for å finne bergarter 
egnet for pukkproduksjon, kartvedlegg 2 og 3. Resultatene av prøver tatt i denne 
undersøkelsen er vist i tabell 3 og beliggenhet og egenskaper til vegformål basert på 
årsdøgntrafikk (ÅDT) er vist i figur 2. I figur 3 er analyseresultatene plottet i diagram med 
krav til ÅDT basert på de to testmetodene. Diagrammet viser at mange av analysene ligger 
innenfor kravene for ÅDT inntil 15000 kjøretøyer, og de fleste innenfor kravene for ÅDT 
inntil 3000 kjøretøyer.  Dette viser at mulighetene for å etablere nye uttaksområder for 
produksjon av pukk, både for det lokale markedet og for eksport er til stede. Lokale 
variasjoner selv innenfor begrensede områder kan forekomme og gjør det nødvendig med 
detaljert kartlegging og utvidet prøvetaking før slik etablering startes. 
 
 
Tabell 3.  Analyseresultat for Los Angeles (LA) og mølleverdi (AN)  
 

LA AN 
 21,1 7 Espevik  

24,1 7,1 Aksland 
25 7,25 Espevik 
25 7,5 Amrock  

21,9 7,7 Osnes  
21,4 8,1 Raunes 
23,3 10,1 Toraneset pv  
25 10,9 Romsalandsvågen  

28,7 11,2 Vatneskardvika  
16,5 12 Eikanes 
22,5 12 Toredalen 
22,7 12,3 Osnes  
18,8 13,6 Buaneset 
30,4 13,7 Naravikfjellet  
19,2 14 Slogvik  
23,3 14,1 Ølen (Toredalen) 
22,8 15,1 Øverland  
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Figur 2. prøvepunkt med kvalitetsvurdering basert på trafikkbelastning (ÅDT) 
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Vegdekke (ÅDT) Los Angeles Flis. Indeks Mølleverdi 

 

Micro-
Deval 

 
> 15000 < 15 < 25 < 7 

  
 

5001-15000 < 25 < 25 < 10 3) 
  

 
3001-5000 < 30 1) < 30 < 10 3) 

  
 

1501-3000 < 30 2) < 30 < 14 4) 
  

 
301-1500 < 30 < 30 < 19 

  
 

< 300 < 40 < 35 < 19 
  

 
Grusdekke* < 35 < 30 < 19 < 15 

 
       
 

NB! Kravene kan variere noe avhengig av massetype 
   

 
1) Kravet gjelder for massetypen asfaltbetong (Ab) ellers er kravet < 25  og for tynndekke < 15 

 
2) Kravet for tynndekke < 25 

    
 

3) Kravet for tynndekke < 7 
    

 
4) Kravet for tynndekke < 10 

    
 

* Kravene for slitasje stilles til micro-Deval. Kulemølla kan benyttes ved intern produksjonskontroll. 
Figur 3. Plottediagram for analyser og krav til vegdekker 
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VEDLEGG 1. Tabeller over grus- og pukkforekomstene  

 
Tabell 1. Grus- og pukkforekomster i Bokn kommune 
 

 
Forekomst 

 

 nummer Navn Viktighet Ressurstype 
 1145. 001 Gunnarstad Lite viktig Grus 
 1145. 501 Sunnaland Viktig Pukk 

  
Antall forekomster totalt : 2 

 
 

 
 
 
Tabell 2. Grus- og pukkforekomster i Haugesund kommune 
 

 
     Forekomst  
 nummer Navn Viktighet Ressurstype 
 1106. 501 Raglemyr Meget viktig Pukk 
 

Antall forekomster totalt : 1 
 
 
Tabell 3. Grus- og pukkforekomster i Karmøy kommune 
      
      Forekomst 

 

 nummer Navn Viktighet Ressurstype 
 1149. 001 Eide Lite viktig Grus 
 1149. 501 Karmøy pukkverk Lite viktig Pukk 
 1149. 502 Byggnes Lite viktig Pukk 

  
Antall forekomster totalt : 3 

 
 

 
 
Tabell 4. Grus- og pukkforekomster i Rennesøy kommune 
 
     Forekomst  
 nummer Navn Viktighet Ressurstype 
 1142. 001 Kåda Lite viktig Grus 
 1142. 002 Fenes Lite viktig Grus 
 1142. 501 Hanasand Meget viktig Pukk 

  
Antall forekomster totalt : 3 
 

 
 

 
  

http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104174�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104176�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=206090�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104194�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104196�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104198�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104168�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104170�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104172�


 17 

 

 

 

Tabell 5. Grus- og pukkforekomster i Tysvær kommune 
 
      Forekomst  
 nummer Navn Viktighet Ressurstype 
 1146. 001 Falkeid Lite viktig Grus 
 1146. 002 Bordalsbekken Lite viktig Grus 
 1146. 501 Napp Viktig Pukk 
 1146. 502 Apeland Viktig Pukk 
 1146. 503 Ramsvika Viktig Pukk 
 1146. 504 Vassendvik Lite viktig Pukk 
 1146. 505 Narravika Viktig Pukk 
 1146. 506 Espevik Nasjonalt viktig Pukk 
 1146. 507 Såt Nasjonalt viktig Pukk 
 1146. 508 Romsalandsvågen   Pukk 
 1146. 509 Slogvik   Pukk 
 1146. 510 Naravikfjellet   Pukk 
 1146. 511 Neset   Pukk 

  
Antall forekomster totalt : 13 

 
 

 
 
Tabell 6. Grus- og pukkforekomster i Utsira kommune 
 
      Forekomst  
 nummer Navn Viktighet Ressurstype 

  
Antall forekomster totalt : 0 
 

 
 

 
Tabell 7. Grus- og pukkforekomster i Vindafjord kommune 
 
     Forekomst   
 nummer Navn Viktighet Ressurstype 
 1160. 001 Hogganvik Lite viktig Grus 
 1160. 002 Longeland Viktig Grus 
 1160. 003 Mo Lite viktig Grus 
 1160. 004 Vikedal Lite viktig Grus 
 1160. 005 Håland Viktig Grus 
 1160. 006 Sandeid Lite viktig Grus 
 1160. 007 Årak Lite viktig Grus 
 1160. 008 Ile Lite viktig Grus 
 1160. 009 Skogen Lite viktig Grus 
 1160. 010 Viland Lite viktig Grus 
 1160. 011 Ølen Viktig Grus 
 1160. 501 Knapphus pukkverk Meget viktig Pukk 
 1160. 502 Toraneset pukkverk  Meget viktig Pukk 
 1160. 503 Indraland  Pukk 
 1160. 504 Ospevika Meget viktig Pukk 
 1160. 505 Raudnes Meget viktig Pukk 
 1160. 506 Osnes  Viktig Pukk 
 1160. 507 Hetland Viktig Pukk 
 1160. 508 Dreganeset Meget viktig Pukk 
 1160. 509 Vardåsen Lite viktig Pukk 
 1160. 510 Aksland  Meget viktig Pukk 
 1160. 511 Øverland  Pukk 
 1160. 512 Eikanes   Pukk 
 1160. 513 Vatneskardvika   Pukk 
 1160. 514 Toredalen   Pukk 
 1160. 515 Buaneset   Pukk 
 1160. 516 Bjørkehaugen Viktig Pukk 
 1160. 517 Vikedal  Pukk 

  
Antall forekomster totalt : 28 

 
 

 

http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104178�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104180�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104182�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104184�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104186�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104188�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104190�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104192�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=189028�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=206039�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=206043�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=206045�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=206272�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104200�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104202�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104204�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104206�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104208�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104210�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104212�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104214�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104216�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=159209�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=106359�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104218�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104220�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104222�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=104224�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=159347�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=201890�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=201901�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=159477�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=106361�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=206026�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=206029�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=206031�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=206033�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=206035�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=206037�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=206051�
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=206066�


 18 

Vedlegg 2.  Klassifisering av forekomstene for ulike bruksområder  
 
Klassifiseringen er gjort etter samme modell som for forvaltningsplanarbeidet for Jæren og 
regionalplanen for Ryfylke. 
For veiformål er forekomstene klassifisert etter krav til veidekke
 

. 

Forekomst 1145-501- Sunnaland      Bokn kommune 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål    x  Gamle analyser 
Egnethet for betong    x  Anslått 
Egnethet for andre formål     x Anslått 
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet   x    
* Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1106-501 Raglemyr    Haugesund kommune 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål    x  Anslått 
Egnethet for betong    x  Anslått 
Egnethet for andre formål     x Anslått 
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet   x    
* Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1149-501 Karmøy pukkverk    Karmøy kommune 
Bergart Grønnstein 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål     x Gamle analyser 
Egnethet for betong     x Anslått 
Egnethet for andre formål     x Anslått 
Forekomstens størrelse   x   Anslått  
Vurdering av ressursens viktighet   x    
* Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 
Forekomst 1142-501 Hanasand    Rennesøy kommune 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål   x   Gamle analyser 
Egnethet for betong    x  Anslått 
Egnethet for andre formål     x Anslått 
Forekomstens størrelse      ikkevurdert 
Vurdering av ressursens viktighet   x    
* Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1146-501 Napp     Tysvær Kommune 
Bergart Granitt 
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     
* Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1146-502 Apeland     Tysvær kommune 
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 
Vurdering av ressursens viktighet  x     
* Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 
Forekomst 1146-503 Ramsvika    Tysvær kommune 
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   
Vurdering av ressursens viktighet   x    
* Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1146-505 Narravika    Tysvær kommune 
Bergart Granitt 
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     
* Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1146-506 Espevik     Tysvær kommune 
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  
* Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 
Forekomst 1146 Såt      Tysvær kommune 
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  
* Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1146-508 Romslandsvågen   Tysvær kommune 
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   x    
* Kartlegging og prøvetaking av uttaksområde er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1146-509 Slogvik     Tysvær kommune 
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  x     
* Kartlegging og prøvetaking av uttaksområde er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1146-510 Naravikfjellet    Tysvær kommune 
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 x      
* Kartlegging og prøvetaking av uttaksområde er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1160-2 Longeland     Vindafjord kommune  
Bergart Grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål x     Lite egnet 
Egnethet for betong    x   
Egnethet for andre formål    x   
Forekomstens størrelse    x   
Vurdering av ressursens viktighet  x     
Kartlegging og prøvetaking av uttaksområde er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1160-5 Håland     Vindafjord kommune 
Bergart Grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål x     Lite egnet 
Egnethet for betong    x   
Egnethet for andre formål    x   
Forekomstens størrelse    x   
Vurdering av ressursens viktighet  x     
Kartlegging og prøvetaking av uttaksområde er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1160-11 Ølen     Vindafjord kommune 
Bergart Grus 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål x     Lite egnet 
Egnethet for betong    x   
Egnethet for andre formål    x   
Forekomstens størrelse    x   
Vurdering av ressursens viktighet  x     
Kartlegging og prøvetaking av uttaksområde er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1160-501 Knapphus pukkverk  Vindafjord kommune  
Bergart Amfibolitt (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    Anslått 
Vurdering av ressursens viktighet   x    
Kartlegging og prøvetaking av uttaksområde er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1160-502 Toraneset     Vindafjord kommune 
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    Anslått 
Vurdering av ressursens viktighet   x    
Kartlegging og prøvetaking av uttaksområde er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 
Forekomst 1160-504 Ospevika    Vindafjord kommune 
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     x Anslått 
Vurdering av ressursens viktighet   x    
*. Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1160-505 Raudnes    Vindafjord kommune 
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     x Anslått 
Vurdering av ressursens viktighet   x    
*. Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1160-506 Osnes     Vindafjord kommune 
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     
*. Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
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Forekomst 1160-507 Hetland     Vindafjord kommune 
Bergart Fyllitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      |Ikke vurdert 
Egnethet for betong   x    
Egnethet for andre formål   x    
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet  x     
*. Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1160-508 Dreganeset    Vindafjord kommune 
Bergart Gneis 
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    
* Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1160-510 Aksland     Vindafjord kommune 
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    
* Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 
 

Forekomst 1160-516 Bjørkehaugen    Vindafjord kommune 
Bergart Granitt 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål    x  Anslått 
Egnethet for betong    x   
Egnethet for andre formål    x   
Forekomstens størrelse      Ikke vurdert 
Vurdering av ressursens viktighet  x     
* Kartlegging og prøvetaking er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1160-511 Øverland    Vindafjord kommune 
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     
* Kartlegging og prøvetaking av uttaksområde er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon.  
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Forekomst 1160-512 Eikanes      Vindafjord kommune 
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    
* Kartlegging og prøvetaking av uttaksområde er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1160-513 Vatneskardvika    Vindafjord kommune 
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    
* Kartlegging og prøvetaking av uttaksområde er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1160-514 Toredalen    Vindafjord kommune 
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    
* Kartlegging og prøvetaking av uttaksområde er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1160-515 Buaneset     Vindafjord kommune 
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    
* Kartlegging og prøvetaking av uttaksområde er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon. 

 
Forekomst 1160-517 Vikedal      Vindafjord kommune 
Bergart Gneis 
Ressursens viktighet 0 1 2 3 4 Kommentarer 
Egnethet for veiformål      Ikke vurdert 
Egnethet for betong      Ingen analyser 
Egnethet for andre formål       
Forekomstens størrelse       
Vurdering av ressursens viktighet       
* Kartlegging og prøvetaking av uttaksområde er nødvendig før oppstart av pukkproduksjon 
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