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Til: Hafslund E-CO Vannkraft AS v/ Torstein Tjelde 

Fra: Norconsult AS v/ Tor Ø. Farsund 

Dato 2021-08-19 

 Befaringsnotat 2021-08-13 

1 Innledning 

1.1 Beskrivelse av området 

I forbindelse med planlagte arbeider i Moksa, som gjelder rehabilitering av dam Goppollen og dam Djupen, 

er det opplyst å være behov for ca. 8000 m3 plastringsstein med diameter 0,47 m -0,8 m samt ca. 4000 m3 

sprengstein. Det ble gjennomført feltbefaring den 13. august 2021 i det aktuelle området for å undersøke om 

den stedegne bergmassen kan være egnet til dette formålet. Tilstede på befaring var vassdragsteknisk 

ansvarlig Torstein Tjelde (Hafslund E-CO Vannkraft AS) og ingeniørgeolog Tor Øyvind Farsund (Norconsult 

AS). 

Under bygging av dam Goppollen på starten av 1980-tallet ble stedegen bergmasse benyttet som 

plastringstein, se Figur 1 . Området som er utsprengt ligger i dag under vann og det var ikke mulig å se 

bergblotninger i umiddelbar nærhet bortsett fra befaringspunkt 6 (se Figur 5). Det er opplyst om at 

kjerneboringer er utført nærme adkomstveien til dam Goppollen (ved sørsiden av dammen), men kjernene er 

ikke nødvendigvis representative for bergmassen ved nordsiden av dammen. Pt. er disse kjernene ikke 

undersøkt av Norconsult og vi ser heller ikke umiddelbart behov for å undersøke kjernene nærmere da 

avstand til aktuelle nordsiden av dammen er stor (over 200 meter). I tillegg kan det være utført boringer i 

dypere lagpakker enn de som er synlige ved nordsiden av dammen . Det foreligger heller ikke datarapport 

for borhull. 

  

Figur 1 Plastringsstein ved dam Goppollen er lokal stein som ble utsprengt på 1980-tallet. 

Ifølge bergrunnskart NGU er det skifer og sandstein i området, se Figur 2. Løsmassekart NGU over området 
viser hovedsakelig «Tykk morene» ved dam Goppollen og «Torv og myr» ved dam Djupen, se Figur 3.     

1.2 Berggrunnskart og løsmassekart 

Bergrunn- og løsmassekart er presentert i hhv. Figur 2 - Figur 3. 
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Figur 2 Berggrunnskart fra NGU målestokk 1: 250 000. [1] Gul farge symboliserer sandstein og skifer tilhørende 
Brøttumformasjonen 

 

Figur 3 Løsmassekart fra NGU [2] 
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1.3 Historiske flyfoto 

  

 

Figur 4 Nedre bildet: Flyfoto år 1974 fra finn.no. Øvre bilde: Flyfoto år 2005 fra finn.no. Rød sirkel viser bergblotning. 

Område som er avgravd vises tydelig på flybilde, samt oppstikkende bergblotning som er avgravd nord for 

dam Goppollen (trolig under anleggsarbeider på 1980-tallet). Denne bergblotningen er den samme som 

befaringspunkt 6, se rød sirkel i Figur 4. 
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2 Observasjoner 

Relevante befaringspunkter er vist i Figur 5.  

 

Figur 5 Befaringspunkter 1-6 

Det er ikke observert bergblotninger ved dam Djupen, denne dammen er plastret med avrundet stein, trolig 

utsortert fra morene, se Figur 6.   

 

Figur 6 Dam Djupen. Dammen er plastret med avrundet stein.  
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Ved befaringspunkter 1-2 er det observert skifer som er lite egnet som plastringstein, se Figur 7 . 

   

Figur 7 Skrifrig, tett oppsprekke berg ved lokalitet 1 (venstre) og 2 (høyre) 

Ved befaringspunkt 3, 5 og 6 er det observert grovblokket sandstein som kan være egnet som 

plastringsstein. Ved lokalitet 4 er bergmassen noe mer forvitret, men kan muligens være egnet som 

plastringstein.  Det er liten avstand mellom punkter 2 og 3 og dette viser at det er store lokale forskjeller i 

bergmassekvalitet innenfor korte avstander.  

   

Figur 8 Til venstre: Grovblokkig Sandtein ved lokalitet 3. Til høyre: Silt og Sandstein ved lokalitet 4, noe mer forvitret enn 
ved lokalitet 3 
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Figur 9 Lokalitet 5, i hovedsak grovblokket sandstein.  
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Figur 10 Lokalitet 6. I hovedsak grovblokket sandstein. 

Tabellen under oppsummerer sprekkemålinger som er utført ved lokalitetene. På grunn av tidsprioritet og 

relevans ble det kun målt alle sprekkesett ved lokalitet 5 og 6, ved de andre lokaliteter er det kun målt 

lagdeling.  
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Tabell 1 Utførte sprekkemålinger i området 

Loka
litet 

Lagdeling  Sprekk1  Sprekk2  Villsprekk  Bergart 

 Fallretning/
Fallvinkel 

Sprekker
/meter 

Fallretning/
Fallvinkel 

Sprekker
/meter 

Fallretning/
Fallvinkel 

Sprekker
/meter 

Fallretning/
Fallvinkel 

Sprekker
/meter 

 

1 016°/50-
60° 

20-30 ikke utført 
målinger 

 ikke utført 
målinger 

 ikke utført 
målinger 

 Leirskifer 

2 344°/25-
35° 

20-30 ikke utført 
målinger 

 ikke utført 
målinger 

 ikke utført 
målinger 

 Leirskifer 

3 ikke utført 
målinger 

 ikke utført 
målinger 

 ikke utført 
målinger 

 ikke utført 
målinger 

 Sandstein 

4 10°/50-60° 5-10 ikke utført 
målinger 

 ikke utført 
målinger 

 ikke utført 
målinger 

 Silt-
Sandstein 

5 354°/40-
50° 

10-15 212°/90° 3 290°/80° 3 355-
360°/8-10° 

2 Sandstein 

6 348-
350°/40° 

4 182°/70° 3-4 264°/90° 4 ikke utført 
målinger 

 Sandstein 

 

3 Vurderinger 

Det er observert bergblotning med egnede egenskaper mtp. bruk som plastringstein ved lokalitet 6, men det 

er usikker mektighet/tykkelse til sandsteinsbenken, samt løsmassetykkelse i området rundt bergblotningen, 

se Figur 11. Med egnede egenskaper tenkes det på blant annet motstandsevne mot erosjon, mekanisk 

styrke samt mulighet for å kunne foreta uttak av blokker med ønsket størrelse.  

Observasjon ved befaringspunkt 6 tyder på at det er en benk med massiv, kvartsrik sandstein i området. 

Lagdeling til benken stryker sannsynligvis øst-vest og faller ca. 40 grader mot nord (fallretning 348-

350°/40°). Sprekkemålinger ved flere lokaliteter viser relativt sammenfallende orientering på lagdelingen, 

men at de ulike lagene har ulik egnethet plastringsstein se vurderinger i tabellen under.  

Tabell 2 Vurdert egnethet mtp. bruk av bergmasse som plastringstein 

Lokalitet 
Egnethet mtp. 

plastring 

    

1 Uegnet 

2 Uegnet 

3 Egnet 

4 Delvis egnet 

5 Egnet 

6 Egnet 
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Det vil si at en sannsynligvis kan følge benken i samme kotehøyde rett øst-vest, og at den synker i terrenget 

mot nord. Under befaring er det opplyst om at berguttaket fra 1980-tallet befinner seg under vann i nærhet til 

byggverk, se rødt spørsmålstegn i Figur 11. Det bør vurderes å utføre kjerneboringer i området mellom 

byggverk og blotning nr. 6. for å undersøke bergets beskaffenhet mot dypet. Som et alternativ til 

kjerneboring kan det vurderes å avgrave løsmasser ned til berg i utvalgte lokaliteter og utføre 

prøvesprengning, dette vil gi god informasjon om lokaliteten er egnet for uttak av plastringsstein. Borsynk og 

borslitasje vil være meget forskjellig i den kvartrike sandsteinen og den svakere leirskiferen, boring med 

pallerigg vil derfor gi indikasjon om bergartstype mot dypet. Boring med pallerigg kan være et rimelig 

alternativ sammenlignet med kjerneboring, men krever frigraving av berg samt å kunne sammenlignes med 

resultater/observasjoner fra prøvesprengning. Ved eventuell boring med pallerigg for undersøkelse av berget 

bør geolog være tilstede, og det bør føres detaljert borelogg med blant annet borsynk for hver meter, 

plutselige endringer i borsynk, farge på borkaks som dokumentasjon. 

 

Figur 11 Skisse som viser bergblotning 6 samt usikkerheter knyttet til berg pga. de er dekket av løsmasser. Flybildet er 
hentet fra finn.no 

 

For nærmere undersøkelse av område med potensiale for plastringstein kan det tappes ned vann i 

Goppollen og observere lokaliteten som ble sprengt ut på starten av 1980-tallet, dette vil trolig gi verdifull 

informasjon om bergmassens beskaffenhet. En slik befaring fordrer snøfritt terreng.  

Også ved lokalitet 3-6 er det gode muligheter for å ta ut plastringstein langs observert benk med sandstein, 

her kan det også være aktuelt å prøvesprenge, samt testboring med pallerigg. Ulempen med berguttak ved 

lokaliteter 3-5 sammenlignet med lokalitet 6 er at det ikke er i umiddelbar nærhet til noen av anleggsstedene 

samt at sprengning vil være stort, synlig inngrep langs vegen og nærme hytter. Ved lokalitet 6 er det trolig 

lettere å gjenskape naturlig terreng etter eventuelle inngrep, slik at områder med berguttak ikke blir særlig 

synlige etter anleggsarbeidene er avsluttet. 

Som oppdragsgiver nevnte under befaring må eventuelle inngrep og berguttak i de aktuelle områdene 

godkjennes av relevante myndigheter (Statskog, Fjellstyret). Hafslund E-CO Vannkraft AS håndterer søknad 

mot Statskog og andre relevante myndigheter, som for eksempel Fjellstyret.  
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Om det viser seg at det ikke er mulig å hente all/noe stein fra de nærliggende lokalitetene, bør oppdragsgiver 

vurdere å innhente plastringsstein fra pukkverk. Fordelen med å kjøpe plastringstein er åpenbar da en får 

den størrelsen og kvaliteten man bestiller, men ulempen er mye massetransport på relativt dårlige fjellveger 

og relativt lang transport/stor høydeforskjell mellom pukkverk og damstedene. Mye tungtransport på dårlige 

fjellveger vil trolig kreve gjenoppbygning av veg flere steder.  

Alternative områder 

Ved Svang-kampen, ca. 11.2 km avstand i luftlinje er et masseuttak, se Figur 12 - Figur 14. Ifølge NGU er 

det «skiferbrudd i fyllitt hvor man knuser en del skrotstein til pukk. Bergarten har begrensede mekaniske 

egenskaper og massene blir sannsynligvis brukt som fyllmasse og veigrus i forbindelse med hyttebygging i 

nærmområdet» Pukkverket bør undersøkes nærmere om det er muligheter for å påtreffe benker med 

sandstein også i dette området, men dette må avgjøres av oppdragsgiver.  

 

Figur 12 Pukkverk som ikke er undersøkt nærmere. 
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Figur 13 Avstand luftlinje 11,2 km. 
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Figur 14 Utklipp fra Pukkdatabasen 
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