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Forord 

Denne fagrapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan for E18 

mellom Tvedestrand og Bamble. Veistrekningen går gjennom kommunene Bamble og 

Kragerø i Vestfold og Telemark, og kommunene Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand i 

Agder. Rapporten tar for seg temaet sulfidførende bergarter. 

 

Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Nye Veier. 

 

Hos Nye Veier leder Stian Blindheim arbeidet med reguleringsplanen. Kristian de Lange er 

prosjektleder hos COWI AS. Fagansvarlig for temaet sulfidførende bergarter har vært Anke 

Degelmann.  

 

April 2021 

Rugtvedt  
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Sammendrag 

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for E18 Tvedestrand – Bamble er det 

foretatt innledende undersøkelser for sulfidholdig berggrunn. Denne rapporten redegjør for 

hvilke bergarter som har potensiale for å danne sur avrenning ved utsprengning, og gir en 

oversikt over håndtering og avbøtende tiltak for å hindre forurensning av sulfidholdig berg til 

resipient/vassdrag. Rapporten omhandler også tiltaksplan etter forurensningsforskriften 

kapittel 2 for håndtering av syredannende bergarter i prosjektet. 

 

Ved kartlegging av ingeniørgeologiske forhold ble det tatt ut flere steinprøver ved 

forskjellige lokaliteter langs veistrekningen for analyse med håndholdt XRF på laboratoriet i 

Oslo. Ved befaring foretatt ved et senere tidspunkt ble det tatt ut steinprøver fra de 

forskjellige bergartene som forekommer i traseen for mineralogisk/petrologisk vurdering og 

kjemisk analyse. Denne prøvetakingen ble foretatt med det formålet å finne sulfidførende 

bergarter i terrenget. Bergartene som finnes i korridoren er granittisk gneis, migmatitt, 

amfibolitt, kvartsitt og forskjellige typer båndgneis med glimmer, granat, grafitt og 

jernsulfider. Dette er metamorfe bergarter og alle disse bergartene kan inneholde sulfider i 

varierende konsentrasjoner.  

 

Til klassifisering av prøvene ble det brukt en upublisert veileder utarbeidet av en 

prosjektgruppe under regi av Lillesand kommune. Veilederen er en revidert versjon av 

retningslinjene implementert i kommuneplanen fra Lillesand kommune 2013-2021. 

Analysemetodikkene i veilederen beskriver analysemetodikker som anvendes for 

sulfidførende gneisbergarter i Agder. 

 

Sammenfattet konstateres det at bergartene i korridoren fra Tvedestrand til ca. Moland 

næringsområde anses med lavt syredannende potensiale. Dette gjelder for bergartene 

amfibolitt og migmatitt. Korridoren fra Moland næringsområde til Fylkesgrensen 

Agder/Vestfold og Telemark vurderes med middels syredannende potensiale for 

sulfidførende og forvitrede soner i bergarten båndgneis. Det er lett å identifisere disse 

sonene i feltet, og lett å skille dem fra uforvitret berg.  

 

Korridoren rundt Bratvannsheia vurderes med lavt syredannende potensiale for bergartene 

kvartsitt og amfibolitt. Bergarten migmatittisk gneis (pelittisk gneis) øst for Bratvannsheia, fra 

Sannidal frem til Gjerdemyra kan ha sulfidmineraliseringer langs foliasjonen. Geoskanningen 

viser høy risiko for sulfidførende soner. Dette må utredes nøyere. 

 

Sulfidsonen ved Gjerdemyra E18/fv. 38 må kartlegges og utredes nøyere. Den virker som om 

den er begrenset i utbredelse og de sulfidførende strukturelle elementene kan følges 

gjennom traséområdet. Analyseresultater fra prøver av selve bergarten utenfor 

sulfidmineraliseringene viser svovelkonsentrasjoner under grenseverdi. Sulfidanrikningssoner 

sørvest for Bakkevann og ved Rørholtbrua må utredes nøyere. 
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For tiltak i sulfidførende bergarter kreves det en tiltaksplan som må godkjennes av 

forurensningsmyndighet. Tiltaksplanen beskriver hvordan det skal tas prøver av massene, 

hvilke analysemetodikker som skal brukes og hvordan massene håndteres. Videre beskriver 

tiltaksplanen foreslåtte avbøtende tiltak i berørte resipienter for å hindre forsuring som følge 

av sur avrenning. Bygging av store samferdselsanlegg gir stort inngrep i landskapet. Det er 

store mengder med fjell som skal sprenges, og dette krever forsvarlig håndtering. For å 

hindre forsuring av vassdragene anbefales det å kalke sårbare vassdrag og vassdrag med lav 

pH med et generelt kalkingsprogram før anleggsarbeidet settes i gang. Sulfidgeolog eller 

geologer som er opplært til å identifisere sulfidsoner skal følge opp sprengningsarbeidene.  
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

E18 Tvedestrand – Bamble inngår i kommunedelplanen for E18 Dørdal – Grimstad som ble vedtatt 

i de åtte berørte kommunene høsten 2019. Styret i Nye Veier har prioritert strekningen E18 

Tvedestrand – Bamble for regulering og utbygging. Veistrekningen som skal reguleres går 

gjennom kommunene Bamble og Kragerø i Vestfold og Telemark, og kommunene Gjerstad, 

Vegårshei, Risør og Tvedestrand i Agder. 

 

E18 i Norge er del av en internasjonal europavei som begynner i Craigavon i Nord-Irland og 

ender i St. Petersburg i Russland. I europaveinettet har E18 dermed retning fra vest mot øst. I 

Norge har E18 hatt motsatt retning, fra Ørje ved riksgrensen mot Sverige, til Kristiansand hvor 

den møter E39 og fergeforbindelse mot Europa. 

 

I forbindelse med regionsreformen som ble innført i Norge 1. januar 2020, ble det bestemt at E18 

i Norge skal snus slik at veien følger samme retning som den gjør internasjonalt. For 

reguleringsprosjektet har snuoperasjonen blitt iverksatt i løpet av høsten 2020. Prosjektet E18 

Dørdal – Grimstad har retning øst mot vest. I oppstarten av reguleringsplanarbeidet for E18 

mellom Tvedestrand og Bamble ble retning og navn fra kommunedelplanarbeidet videreført i 

planprogram for regulering av E18 Dørdal – Tvedestrand. I planbeskrivelse og fagrapporter 

beskrives derfor prosjektet i retning fra Bamble mot Tvedestrand, selv om prosjektnavnet har fått 

motsatt retning og blitt til E18 Tvedestrand – Bamble. 

 

 
Figur 1-1: Utsnitt av utbyggingsområde E18 Sørøst. 

1.2 Mål for prosjektet og planarbeidet 

Målene for reguleringsplanarbeidet tar utgangspunkt i målene for kommunedelplanen, og er 

utarbeidet av Nye Veier i samråd med styret i interkommunalt plansamarbeid, IKP. 

1.2.1.1 Samfunnsmål  

• Planprosjekt E18 Dørdal - Grimstad skal bidra til at de sektorpolitiske målene i NTP 2022-

2033 nås. 

• Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal skape et transportsystem som er sikkert og 

fremmer verdiskaping i regionen ved å binde sammen bo- og arbeidsmarkedet. 
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• Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal legge til rette for at det nye transportsystemet 

for strekningen E18 Dørdal – Grimstad blir samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

1.2.1.2 Effektmål 

• Økt verdiskapning i regionen, gjennom økt mobilitet i berørte bo- og arbeidsmarkeder, 

med minimum 15 % av investeringskostnadene fra åpningsåret i forhold til Nullveinettet.  

• Et transportsystem som samlet sett bedrer trafikksikkerheten med minst 11 færre skadde 

og drepte per år i forhold til Nullveinettet i åpningsåret. 

• Bærekraftsertifisering ved bruk av Ceequal 

• Et transportsystem som samlet sett forbedrer framkommeligheten i berørte bo- og 

arbeidsmarkeder, og legger til rette for økt kollektivtrafikk. 

• Et transportsystem som ikke øker negative ringvirkninger for trafikksikkerhet og 

framkommeligheten på øvrig veinett.  

• Mer enn 12 minutters reduksjon i reisetid på ny E18 mellom Dørdal og Tvedestrand. 

1.3 Kort beskrivelse av tiltaket 

Detaljregulering for E18 Tvedestrand – Bamble gjelder ny firefelts motorvei fra Dørdal i Bamble 

kommune til Rødmyr i Tvedestrand kommune. I sør skal den nye veien kobles til ny E18 

Tvedestrand – Arendal som ble åpnet 2. juli 2019. I Bamble skal den planlagte veien kobles til ny 

E18 Rugtvedt – Dørdal som ble åpnet 2. desember 2019. Strekningen er på ca. 54 km, og 

planlegges for fartsgrense på 110 km/t. 

 

 
Figur 1-2: Strekningen E18 Tvedestrand - Bamble. Kartet viser grensen for varsel om oppstart av planarbeidet. 

 

I tiltaket inngår fire kryss på E18; Gjerdemyra og Fikkjebakke i Kragerø kommune, Brokelandsheia 

i Gjerstad kommune og Risørkrysset i Risør kommune. I tillegg til veikryssene omfatter tiltaket 

tunneler og konstruksjoner for blant annet kryssende vilt, vann, myke trafikanter, friluftsliv og 

veier.  

 

Som en del av planarbeidet inngår vurderinger knyttet til anleggsgjennomføring, med tilhørende 

masseforvaltning, og det er konsekvensutredet og anbefalt arealer for masselagring som en del 

av tiltaket. 
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2 Overordnet geologi i området 

Berggrunnen består av omdannede sedimentære bergarter som sandsteiner og leirskifre 

avsatt i sjøbassenger for ca. 1600- 1700 år siden. Disse sedimentene ble omdannet gjennom 

flere fjellkjededannelsesfaser som foregikk i et tidsrom fra 1700 – 900 Millioner år før nåtid. 

Bergartene fremstår i dag som ulike varianter av gneiser som senere er intrudert av 

smeltebergarter som dannet kropper med granittisk sammensetning. Disse smeltebergartene 

er omdannet til granittiske gneiser, øyegneiser og pegmatitter. Andre typer intrusive 

smeltebergarter som diabas og gabbro ble omvandlet til amfibolitter/metagabbroer.  

 

Bergartene i Agder og deler av Vestfold og Telemark tilhører Bamble komplekset. Denne 

geologiske enheten representerer en del av Agder komplekset.  Bamblekomplekset er en 20-

30 km bred sone som strekker seg fra Lillesand til Bamble parallelt med Skagerrakkysten og 

avgrenses til Agderkomplekset med Kristiansand - Porsgrunn forkastningssone som er en 

storskala forkastningsstruktur med orientering og strøkretning SV-NØ. 

  

Bamblekomplekset består av gneiser, omdannede sedimentære og magmatiske bergarter. 

Mørke dypbergarter som gabbrokropper er vanlige i dette området. En spesiell geologisk 

provins er Arendalsfeltet, et sent sammensatt kompleks av dypbergarter og omdannede 

bergarter. Arendalsfeltet kjennetegnes ved mange forekomster av kalksilikatbergarter og 

malmforekomster. 

 

Generelt kan man si at bergartene som kan gi sur avrenning er knyttet til båndgneiser, 

amfibolitter og migmatitter sørøst for Kristiansand - Porsgrunn forkastningssonene.  
 

Felles for bergartene som opptrer i planområdet er utpreget foliasjon dannet ved 

parallellorientering av ulike mineralfaser, såkalt komposisjonell bånding. Dette elementet er 

omtalt som bergartens foliasjon1 og danner et NØ-SV orientert strøk parallelt med 

Skagerakkysten. NØ-SV orienterte dalsøkk er gravd ut langs disse strukturene. Bergartens 

dominerende foliasjon beskrives som bergartens hovedfoliasjon. Senere dannede 

forkastninger og sprekksystemer har dominerende orientering NV-SØ og fremstår i dag som 

lineamenter2. Dalsøkk NV-SØ følger disse strukturene. Den glasialt dannede 

overflatetopografien som dominerer området i dag, er definert av disse strukturelle 

elementene.  

2.1 Bergartene langs E18 Tvedestrand-Bamble 

Bergarter som finnes langs veitraseen er migmatitt, båndgneis og glimmergneis, amfibolitt, 

kvartsitt, granittisk til granodiorittisk gneis, øyegneis og gabbro, for å nevne de viktigste. Alt 

er gneiser, amfibolitter og granitter som ble omdannet i forskjellige metamorfosestadier som 

resulterte i migmatittisk tekstur og struktur. Migmatitt betyr at utgangsbergartene er delvis 

smeltet og omkrystallisert.  

 
1 Betegner en parallellstruktur i en metamorf bergart og består ofte i at plateformede mineraler er 

parallellorientert 
2  Lineært trekk i et landskap som er et uttrykk for en underliggende geologisk struktur 
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Gneiser, migmatitter og amfibolitter er vertsbergarter for sulfider. Det har vært avdekket 

omfattende problematikk knyttet til sulfidførende bergarter i forbindelse med veiutbygging 

og veidrift på Sørlandet tidligere, og dette er en kjent problemstilling i Agder fylke. Spesielt 

Lillesand kommune har store utfordringer med bergarten kvarts-plagioklas-biotitt gneis. I 

Grimstad kommune danner den samme gneisen sammen med pelittisk gneis med kvarts- og 

kismineraliseringer potensiale for sur avrenning. 

 

Det er stor sannsynlighet for at det finnes sulfidførende gneiser også videre østover langs 

E18. Observasjoner i veiskjæringer langs eksisterende E18 og kjennskap til de mange 

malmforekomstene som opptrer i disse bergartene, antyder at det kan bli en viktig 

problemstilling som krever avbøtende tiltak. 

 

Bergarter som inneholder sulfider og andre svovelførende mineraler kan ha et stort 

skadepotensial. Dette skyldes syredannelse og sur avrenning som oppstår når bergartene 

kommer i kontakt med oksygen og vann ved terrenginngrep. Sulfider produserer svovelsyre 

når de blir oksidert, og kan løses opp og mobilisere de fleste tungmetaller.   

 

2.1.1 Gneis 

Gneiser opptrer som migmatittiske båndgneiser, granittiske gneiser og kvartsdiorittiske 

gneiser. Mineralinnhold er kvarts, feltspat, biotitt, stedvis med mye rosa granat, sillimanitt 

med lag av cordieritt (Akland) og mørke amfibolittlag. Gneiser opptrer i varierende typer som 

perlittisk gneis, granittisk gneis og diorittisk gneis. Alle gneiser er migmatisert i varierende 

grad.  

 

• Granittisk eller granodiorittisk gneis er en migmatittisk gneis, biotittførende, lagdelt, 

av rødgrå farge og fin/middelskornet, granodiorittisk gneis kan ha noe større 

feltspatkrystaller i en ellers middelskornet mer mørk matriks. 

• Granittisk gneis, sterk migmatittisert, biotittførende, lagdelt, fin/middelskornet med 

lag av migmatittisert amfibolitt. 

• Granittisk, granodiorittisk gneis, massiv. 

• Granittisk gneis, foliert i varierende grad, diabasganger vanlige 

• Granittisk- granodiorittisk gneis, migmattittiske partier, charnokittisk (hypersten- og 

mesopertittførende). 

• Grå gneis, (kvarts, plagioklas, biotitt + hornblende og granat). 

• Kvartsdiorittisk gneis, migmatittisk, biotittførende, mørkegrå, fin- til middelskornet, litt 

granat.  

• Kvartsglimmergneis med nodulær struktur, sillimantittførende.  

• Båndgneis, grafittførende. 

• Båndgneis, kvarts- og plagioklasrike bånd i veksling med biotitt-hornblenderike bånd, 

stedvis med granater og grafitt. 

• Lys migmatitt. 

• Øyegneis. 
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2.1.2 Amfibolitt 

Amfibolitt, migmatittisk, fin- til middelskornet foliert, stedvis diffust lagdelt og planfoliert 

delvis biotitt- og granatførende. Denne bergarten kan inneholde sulfider, vanligvis i lavere 

konsentrasjoner. 

2.1.3 Gabbro og noritt 

Fin til- middelskornet, delvis foliert og omdannet til amfibolitt, stedvis med granat. 

Gabbrointrusiver kan ha sulfider tilknyttet til malmforekomster i gangkomplekser. Ellers ligger 

gabbroen i samme kategori som amfibolitt på sulfidinnhold. 

2.1.4 Sulfidmineraler 

Sulfider er vanlige i alle typer bergarter. Sulfider er mineraler som består av metaller bundet 

til svovel. Mest utbredte sulfidmineraler er svovelkis/pyritt (FeS2) og magnetkis/pyrrhotitt 

(FeS). Det kan opptre små mengder med kobberkis/chalkopyritt (CuFeS), pentlanditt 

((FeNi)9S8) og sinkblende/sfaleritt (ZnS). Opprinnelig ble de avsatt sammen med lagdelte 

sedimenter og mobilisert i omdannelsesfasene. For opprinnelig magmatiske bergarter 

opptrer sulfider som aksessorisk mineral i bergartene.  

 

I migmatittiske gneisbergarter som for eksempel pelittisk gneis er sulfidene ofte knyttet til 

kvartsmineraliseringene orientert med foliasjonen. Andre gneiser, for eksempel båndgneiser 

og kvarts-plagioklas-biotitt gneiser, er impregnert med kismineraler i hele bergkroppen. 

 

I amfibolittbergarter virker det som om sulfid opptrer i små krystallkorn fordelt i bergarten. 
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Figur 2-1: Berggrunnskart 1:50 000 (ngu.no) 

2.2 Sulfidforvitring 

Sulfidforvitring er en kompleks kjemisk prosess. Sulfider er forbindelser mellom metaller og 

svovel. Vanligste sulfidmineral er svovelkis og magnetkis som er jernsulfider. I tillegg kan det 

også identifiseres sulfidmineraler som kobberkis. Jern spiller en avgjørende rolle i 

oksidasjons- og forvitringsprosessen hvor jern lett oksiderer til oksider som oker, goethitt og 

hematitt. Når svovel kommer inn i prosessen, blir den også oksidert, og med tilgang til fukt 

dannes det svovelsyre.  

 

Kjemisk reaksjon: 4FeS2 + 10H2O + 15O2 -> 4FeOOH + 8H2SO4.  

 

Jern og aluminium opptrer som grunnstoff i mineralene biotitt og feltspat. Forsuring bidrar til 

frigjøring av jern og aluminium fra disse mineralfasene. Forsuringseffekten blir ekstra sterkt 

hvis resipienten ikke har bufferkapasitet med positivt ladede ioner som kalsium og 

magnesium til stede. I tillegg foregår oksidasjon og reduksjon av jern (gitt tilgang til oksygen) 

som en kontinuerlig reaksjon som bidrar til ytterlig forsuring da det frigjøres H+ - ioner.  

2.2.1 Syredannende potensiale av sulfidholdig berg 

I uberørt berggrunn skjer sulfidforvitring veldig sakte. Problemet med sulfider som danner 

sur avrenning fra en bergart oppstår først og fremst ved sprengning og eksponering av store 
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reaktive overflatearealer for oksidasjon og sulfidutlekking til vann. Syredannelsespotensialet 

en bergart har, i dette tilfelle gneisbergarter og amfibolitter, er imidlertid avhengig av flere 

faktorer enn bare innhold av sulfidmineraler.  Disse er: 

 

• Bergarten/mineralenes forvitringsgrad 

• Mineralsammensetning  

• Tekstur 

• Kornstørrelse 

• Bergartens bufferkapasitet 

• Sprengningsmetode/teknikk 
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3 Undersøkelsesmetodikker 

Under følger en beskrivelse av de vanligste metodene for undersøkelse av sulfidholdig 

bergarter i Norge. Gjennomførte undersøkelser for E18 Tvedestrand – Bamble er videre 

beskrevet i kapittel 4. 

3.1 Geologisk kartlegging i felt  

Gjennom geologisk kartlegging i felt kan sulfidførende bergarter eller sulfidførende soner i 

bergarter lokaliseres, og prøvematerialet kan innhentes til gjennomføring av ulike analyser og 

ytterligere undersøkelser.   

 

Identifisering av bergartstyper og lagdeling i felt gjør at man direkte kan identifisere de 

forventede egenskapene til bergmassen. Ved å undersøke og gjenkjenne de visuelle og 

kjemiske kjennetegnene til en bergart er det mulig å skille mellom bergarter som er: 

• sikkert syredannende 

• ikke syredannende  

• mulig syredannende 

 

3.2 Geoskanning 

Geoskanning er en metodikk hvor berggrunnens resistivitet blir målt og sammenlignet med 

en resistivitetsmodell som reflekterer de målte dataene og dermed geologien i området. 

Geoskanning har i tidligere prosjekter blitt brukt for å identifisere risiko for sulfidførende berg 

med gode resultater. Sulfidholdige leirskifre har skilt seg ut i resistivitetsmodellene som svært 

konduktive områder. 

3.3 Kjemisk analyse 

Kjemiske analyser danner grunnlaget for identifisering og karakterisering av sulfidførende 

bergarter. Analysen inkluderer hoved- og sporelementer, uorganisk karbon (TIC), organisk 

karbon (TOC), uran (U) og thorium (Th). Oversikt over grunnstoffer og andre forbindelser som 

skal analyseres er vist i tabell 3-1. Analyseresultatene gir grunnlag for vurdering av 

syredannende potensiale, radonrisiko og forurensningsrisiko. Analysen gir i tillegg grunnlag 

for identifikasjon og karakterisering av leirskifertyper. Analysepakkene er skreddersydd for 

svartskifer-bergartene i Oslo feltet. Metodikken er derfor betinget brukbar for gneisbergarter. 

Gneisbergartene på Sørlandet, spesiell i Bamblefeltet er mer eller mindre fri for bufrende 

grunnstoffer som kalsium og magnesium. 

 

Denne typen analyse utføres på noen utvalgte prøver som representerer en bergartstype. 
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Tabell 3-1: Oversikt over grunnstoffer som analyseres med kjemisk analyse (alunskiferpakke) 

 

3.4 XRF 

Håndholdte røntgen fluorosens (XRF) er et instrument som gjør det mulig å bestemme 

elementinnhold i prøvematerialet direkte i felt eller i etterkant på lab. Ved riktig bruk kan de 

gi kvantitative analyser som angir innhold av flere elementer. Generelt gir tunge grunnstoffer 

sikrere analyseresultater enn lette grunnstoffer. Skal håndholdte XRF-instrumenter benyttes 

til kvantitative analyser må instrument være kalibrert mot sikre kjemiske analyser for å hindre 

systematiske feil. Det må følges faste prosedyrer for utførelse av analyser i felt for å 

minimalisere tilfeldige feil.  

 

Bruken av XRF direkte på steinprøver kan benyttes som en screening for vurdering av hvilke 

steinmaterialer som må analysers med mer detaljerte analyser. Bruk av stasjonær XRF på 

knuste steinprøver og på borestøv kan bestemme svovelinnhold. Hvis konsentrasjonene 

overskrider grenseverdien - må det gjennomføres peroksidtest.  
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3.5 Hydrogenperoksidtest 

Peroksidtesten er en test som skal si noe om potensiale for sur avrenning for en bergart. Den 

ble utviklet til E18 Grimstad – Kristiansand prosjektet som en hurtigtest i anleggsfasen for 

raskt å kunne identifisere svovelkis og dermed berggrunnens potensiale for å danne sur 

avrenning. Peroksidtesten blir utført på en prøve av knust steinmateriale eller på en 

borstøvsprøve. Materialet blir blandet med 7 % hydrogenperoksidløsning. Siden det er en 

kjemisk reaksjon hvor det frigjøres energi i form av varme, måles temperaturøkningen etter 

25 minutter. Om temperaturøkningen er høyre enn 1,2°Kelvin (gjeldende veileder)/0,7°Kelvin 

(upublisert) vurderes bergmassen som syredannende.  

Denne testen har sine svakheter. Når bergarten er sterkt forvitret og de fleste sulfider er 

omvandlet til oksider, hydroksider og sulfater, oppstår ikke temperaturøkning, selv om 

svovelinnhold kan være over 1 %. Peroksidtesten må alltid benyttes sammen med XRF-

analyse av svovel. 

 

Tabell 3-2: Inndelingen til klassifisering av syredannende potensiale etter ny (upublisert) veileder   

Totalt svovel (%) 

 

Hydrogenperoksidtest  Krav til håndtering, jf. 

forurensningsforskriften 

§ 2-6 

≤ 0,15 

% 

svovel 

Kategoriseres 

som ikke 

syredannede 

Ikke krav Avbøtende tiltak er ikke 

påkrevd 

0,15-  

0,8 % 

svovel  

 

 

Krever måling av 

reaktivitet for 

vurdering av 

syredanningsevne 

< 0,7 °C  

 

Ikke syredannede,  

 

 0,7 °C – 1,2 °C Utarbeidelse av 

tiltaksplan til håndtering 

innafor tiltaksområde 

> 0,8 

% 

svovel 

Kategoriseres 

som 

syredannende 

> 1,2°C Kategoriseres 

som syredannede (høy 

syredanningspotensiale) 

Utarbeidelse av 

tiltaksplan – deponering 

på godkjent mottak 

 

 

3.6 PH test og Utlekkingstest 

PH test utføres ved at knust steinprøve ristes med vann i et døgn med påfølgende analyse av 

vannkjemien. Forvitrede prøver gir utslag i form av en umiddelbar pH-reduksjon.  

 

Testen gir informasjon om utlekkingspotensiale fra en bergart, men sier ikke noe om hva som 

skjer på lengre sikt. Om utlekkingstesten blir aktuell, anbefales det eget oppsett til 

kolonnetest med knust steinmateriale tilsvarende mindre fraksjoner av sprengstein. 

Kolonnene kan plasseres ute slik at de utsettes for de samme lokale værforhold og 

avrenningsforhold som på anlegget. I tillegg må kolonnene vannes jevnlig. Kontinuerlig 

måling av pH samt analyse av metaller må foretas.  
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3.7 Mineralidentifikasjon 

Mineralinnhold i steinprøver kan klassifiseres med mikroskop. Røntgendiffraktometri (XRD) 

for identifisering av mineralinnhold kan gi mer detaljert informasjon om mineralinnhold i 

bergarten. For gneisbergartene på Sørlandet brukes det makroskopisk og mikroskopisk 

undersøkelse av steinprøver. Dette for å se forvitringsgrad, rustdannelse, kornstørrelse og 

tekstur, samt identifisere mineralinnhold.  
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4 Gjennomførte undersøkelser 

4.1 Geoskanning 

Ved Tvedestrand – Bamble ble det utført geoskanning med helikopter langs planlagt trasé fra 

Bamble til Tvedestrand i mars 2020. 

 

Basert på resultater fra testområdet ved Ramsdalen/Grenstøl/Bergsmyr i Tvedestrand 

kommune (hvor det ble påvist sulfidholdig berg langs E18), ble det gjort en tolkning av 

områder hvor det var sannsynlig at det opptrer slike eller lignende forekomster basert på den 

genererte resistivitetsmodellen. Basert på målinger med lignende karakteristikk i 

resistivitetsmodellen ble det kalkulert en sannsynlighetsindeks for sulfidholdig berg. Denne 

indeksen ble kombinert med en sannsynlighetsindeks basert på berggrunnsgeologien. 

Kombinasjon av geofysiske data og geologiske data ble benyttet for å generere et 

aktsomhetskart for sulfidforekomster, se figur 4-1.  

 

 
Figur 4-1. Aktsomhetskart som viser sannsynlighet for mulig sulfidholdig berg basert på en kombinasjon av 

resultater fra geoskanning og kartlagt berggrunn i undersøkelsesområdet (Emerald, 2020). Figuren viser traseen fra 

Tvedestrand og nordover til Dørdal. 
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Geoskanningen og vurdering av geologien peker ut store områder med høy (rødt område) 

sannsynlighet for sulfidforekomster. Dette gjelder følgene bergarter: 

• Granittisk, granodiorittisk gneis, migmatittiske partier 

• Grå gneis (kvarts-plagioklas- biotitt + granat, hornblende) 

• Lys migmatitt 

• Grå gneis med flogopitt og cordieritt 

• Båndgneis/grafittførende 

• Båndgneis, kvarts- og plagioklasrike bånd i veksling med biotitt-hornblenderike bånd, 

stedvis med granater og grafitt 

 

Områder med middels (gult/oransje område) sannsynlighet for sulfidforekomster. Dette 

gjelder følgene bergarter: 

• Amfibolitt 

• Migmatitt 

 

Alle andre bergartene ble vurdert med lav (grønt område) sannsynlighet for 

sulfidforekomster:  

• Granittisk gneis, charnockittisk 

• Granittisk gneis med diabasganger 

• Øyegneis, alle typer 

• Kvartsglimmergneis 

• Granittisk, granodiorittisk gneis massiv 

• kvartsitt 

• metagabbro 

• felsittisk, tonalittisk gneis 

 

Det er knyttet en del usikkerhet til geoskanningen, blant annet var det usikkerheter i 

responsen i geoskanningsdataene fra sulfidgneis som forekommer i området. Det var også 

usikkerhet knyttet til om grafitt, et veldig elektrisk ledende mineral som også finnes i noen 

bergarter i området, kunne føre til lavere resistivitet som kan ligne sulfidførende berg. 

Aktsomhetskartet viser derfor ikke forekomst, men risiko for forekomst av sulfidførende 

bergarter. Resultatene vil derfor avvike noe sammenliknet med resultatene for supplerende 

kartlegginger og analyser gjennomført i felt for dette prosjektet.  

4.2 Uttak av steinprøver og XRF-undersøkelse 

I forbindelse med ingeniørgeologisk kartlegging gjennomført i 2020 ble det innhentet 

steinprøver for en overordnet vurdering av bergartene langs strekningen. Innsamlede 

steinprøver ble analysert med håndholdt XRF på prøveoverflater i laboratoriet. Analyser med 

XRF på overflaten av en dagfjellprøve kan ha noe høyre konsentrasjon enn analyser utført på 

mer uforvitret materiale. Likevel vil resultatene kunne brukes som en screening for videre 

kartlegging og analyse. 

  

22 prøver hentet fra forskjellige lokaliteter langs ny veitrasé ble analysert. Prøvene ble 

klassifisert etter veileder for klassifisering av syredannende gneis utarbeidet av en faggruppe i 
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regi av Lillesand kommune. Alle prøvene ble kategorisert etter grenseverdi fastsatt i denne 

veilederen. Målingene viste at 16 av 21 undersøkte prøver hadde svovelinnhold over 

grenseverdi 0,15 %, se tabell 4-1. 

 

Konsentrasjonene fra 20 av 21 prøver lå mellom 0,015 % svovel og 0,423 % svovel.  

En prøve, nr. 19, utmerket seg med høyt innhold av svovel (4,1 %). Steinmaterialer i denne 

kategorien skal kjøres til godkjent mottak. Denne prøven var imidlertid svært forvitret og ikke 

representativ for den generelle bergmassen i området prøven ble tatt ut.  

 

Generelt var prøvemateriale av bergartene lite forvitret og med begrenset rustdannelse og 

forvitringsfarge som er indikatorer på sulfidmineraliseringer. Basert på XRF-screeningen ble 

nesten alle gneiser og migmatitter (vist på geologisk kart som båndgneis, grå gneis og lys 

migmatitt samt amfibolitter) som sulfidførende. Konsentrasjonene lå i nedre del av 

kategorien " lavt til middels syredannende potensiale", klassifisert med den nye upubliserte 

veilederen. Prøvene ble ikke analysert med peroksidtest, da dette ble prioritert utført i 

forbindelse med supplerende kartlegging. Prøve nr. 19 lå i kategorien "høyt syredannende 

potensiale", klassifisert med den nye upubliserte veilederen vist i tabell 3-2. Steinprøvene ble 

ikke analysert med andre analysemetodikker.  

 

Tabell 4-1: Resultater av XRF-målinger av innsamlede steinprøver. Verdiene viser gjennomsnittsverdier fra flere  

målinger på steinoverflaten. Verdiene er sammenliknet med veileder for %-vis svovelinnhold i steinprøvene. Grønne 

verdier viser lavt potensiale for syredannede bergmasse, oransje viser middels potensiale, og rødt viser høyt 

potensiale for syredannelse. 

Prøve  Resultat  Geologi vurdert fra Bilder 

Forvitring og 

rustdannelse Geologi NGU 1:50 000 

Merket 

% 

svovel       

4 0,295 granittisk - diorittisk gneis, migmatittisk   migmaitt/amfibolitt 

5   

granittisk - granodiorittisk gneis, 

migmatittisk svak rusten migmatitt 

6 0,379 

granittisk - granodiorittisk gneis, epidot 

eller prehnitt svak rusten migmatitt 

7 0,279 granittisk gneis  

ikke rusten, 

forvitret, hvite 

utfellinger på 

overflaten migmatitt 

8       migmatitt 

9 0,313 

rødlig granittisk - granodiorittisk gneis 

med hornblende eller hypersthen svak forvitret amfibolitt 

10       migmatitt 

11a 0,184 

pegmatittisk, granittisk gneis med rød 

feltspat 

svak rusten, 

svak forvitret migmatitt 
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11b 0,100 

amfibolittisk bånd - granat, biotitt, 

hornblende svak rusten migmatitt 

12       båndgneis 

13a* 0,015 

Metagabbro - Pyroksen, hornblende, 

magnetitt, mye jern - 

magnetittmineralisering ikke rusten Gabbro og noritt 

13b 0,192 metagabbro eller amfibolitt 

svak rusten, 

svak forvitret amfibolitt 

14 0,377 migmatittisk gneis 

noe rusten, 

forvitringshud 

på overflaten migmatitt 

14** 0,328 amfibolitt, gabbro 

forvitret med 

hullrom   

15 0,423 Amfibolitt   amfibolitt 

16 0,188 amfibolitt, migmatittisk gulrusten amfibolitt/migmatitt 

17 0,232 båndgneis, migmatittisk 

svak rusten 

langs lyse lag, 

svak forvitret migmatitt 

18 0,330 lys migmatitt 

rusten med 

brunoker farge migmatitt 

19 rust 4,400 lys migmatitt 

sterk rusten, 

mørkebrunt, 

rødbrunt, 

oppsmuldret migmatitt 

19 0,060 lys migmatitt ikke rusten migmatitt 

20       kvartsitt 

21a 0,041 øyegneis, migmatisert , stor rød granat forvitret båndgneis 

21b 0,199 migmatittisk gneis oppsmuldret  båndgneis 

22 0,342 lys migmatitt 

noe brunrustent 

på overflaten, 

svak forvitret migmatitt 

Fikkjebakke 0,264 kvartsitt migmatittisk 

brunrusten, 

okerfarget og 

gul, 

mørkebrunrødt migmatitt 

Ved veien 0,044 Kvartsmineralisering     

* knust prøve 

** andre siden av opprinnelig uttak 

 

4.3  Geologisk kartlegging, uttak av steinprøver og analyseresultater 

Basert på geoskanningen og screening med XRF ble det gjennomført supplerende 

kartlegging med fokus på sulfidførende soner/områder langs traseen (26.01-29.01.2021). 

Terrenget var tildekket med snø og enkelte områder var det ikke tilgang til, derfor ble 

prøvemateriale tatt fra steder med god tilkomst og tilgang til ferskt materiale fra sprengt 

overflate. Feltkartleggingen bestod av visuell inspeksjon av bergmassene, samt uttak av 

steinprøver for videre undersøkelse og analyse. Å skille bergarter fra hverandre i felt kan være 

noe utfordrende, og baserte på faglige vurderinger den enkelte geologen foretar.  
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Det ble hentet ut et representativt antall prøver for å dekke de ulike bergartene i 

planområdet. Det ble tatt prøver av bergartene migmatitt, lys migmatitt, amfibolitt, kvartsitt, 

granittisk-granodiorittisk gneis, øyegneis, glimmergneis (båndgneis) og gabbro. Langs 

traséområdet for ny E18 utgjør migmatitt største andel av bergmassen med ca. 27 %, 

amfibolitt utgjør 21 % av bergmassen, lys migmatitt 25 %, båndgneis (grafittførende, lyse og 

mørke bånd stedvis med granater og grafitt, grå gneis og kvartsglimmergneis) utgjør ca. 18 

% av bergmassen. Andre bergarter som granittisk- granodiorittisk gneis og øyegneis 

representerer 4,5 % av bergmassen, og kvartsitt/kvartsrik gneis utgjør 3,6 % av bergmassen. 

Andre bergarter som metagabbro og diabas utgjør den resterende bergmassen. 

 

Tabell 4-2 viser resultatene fra XRF-målinger med stasjonært instrument på knuste 

steinprøver, samt resultater fra peroksidteksten. Generelt viser resultatene fra den 

supplerende kartleggingen noe bedre forhold sammenliknet med aktsomhetskartet fra 

geoskanningen, omtalt i kapittel 4.1.  

 

Bergartene migmatitt og amfibolitt ved Tvedestrand – Molandkrysset har generelt lite 

forvitring. Sulfider i prøvene forekommer som mineralkorn finfordelt i bergarten eller som 

overtrekk sammen med andre mineraliseringer som kalsitt og kvarts på sprekkeoverflater. 

Svovelinnholdet i disse bergartene er beskjedent, og de fleste prøver ligger lavere enn 

grenseverdien (en prøve ligger over grenseverdi). Det ble tatt få prøver gitt størrelsen på 

området, men prøveresultatene anses representative for bergartene. Det tas forbehold om 

sulfidsoner tilknyttet tektoniske svakhetssoner i terrenget. Dalstrukturen som følger 

Mollandsvannet til Eksjø representerer en slik svakhetssone som har strøkorientering SV-NØ. 

Sonen vises også på geoscanningen. Prøvene tatt fra bergarten migmatitt viser 

svovelkonsentrasjoner mye lavere enn grenseverdi, 0,15 %. 

 

Mellom Mollandskrysset og Brokelandsheia skifter bergarten, hvor det hovedsakelig 

forekommer grafittførende båndgneis med glimmer og granat. Kvartsmineraliseringer ble 

observert som litt større linser langs foliasjonen. Jernmalmforekomster og sulfidsoner er ofte 

tilknyttet disse sonene som har strøk i retning SV-NØ og kan krysse E18 hvor det er 

dalsoner/lineamenter i terrenget. De er lett å identifisere i felt som gul- og brunrustne, 

skifrige, oppsmuldrete bånd i bergarten.   

 

Fra Brokelandsheia til fylkesgrensen følger veitraseen bergartens strøkretning med 

orientering SV-NØ. Sulfidsonene følger samme retning. Ved Sunde bru ble det identifisert en 

sone på østsiden av E18 ellers viste de andre prøvene verken utslag på XRF-analyse eller 

peroksidteksten. Ved området fylkesgrensen/Bratvannsheia skifter bergarten til kvartsitt og 

amfibolitt. Amfibolitten er kjent for å ha lave konsentrasjoner av sulfider under grenseverdi, 

mens kvartsitten har lite innehold av sulfider. Prøvene tatt i kvartsitten viser ubetydelige 

svovelkonsentrasjoner.  

 

Videre østover langs eksisterende E18 er skjæringene delvis ganske rustne og oppsmuldret, 

noe som kan tyde på jern- og sulfidforvitring. Rundt Sannidal/Fikkjebakke opptrer migmatitt i 

veksel med amfibolitt på berggrunnskart. På kartblad Kragerø (1:50 000) er det registrert en 
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pelittisk gneis, sterk migmatisert med utpreget planfoliasjon. Denne bergarten inneholder 

biotitt, sillimanitt, rosa granat og jernsulfider. Ved Sannidal viste geoskanningen høy risiko for 

sulfidførende bergarter. Det er en del tektoniske strukturer og lineamenter vest for 

adkomstveien til Fikkjebakke næringsområde som kan ha påvirket resultatet til skanningen. I 

tillegg er det registrert løsmasser i form av breelvavsetninger med terrasser og viftestrukturer 

som kan også har påvirket resultatene i geoskanningen. Ved supplerende kartlegging ble det 

tatt prøver ved en fersksprengt steinfylling ved Fikkjebakke næringsområde. Bergarten er 

migmatittisk gneis med lyse og mørke lag i veksel samt utpreget planfoliasjon. Det er 

identifisert typiske forvitringsfarger for jern og sulfid som følger foliasjonen i bergarten og på 

tvers av foliasjonen. Analysene av steinprøvene viser midlertidig konsentrasjoner under 

grenseverdien. Området rundt Sannidal bør undersøkes nærmere i anleggsfasen for å 

redusere usikkerhet. Bergarten migmatittisk gneis er utbredt omtrent til Farsjø.  

 

Ved Gjerdemyra kryss E18/fv. 38 er det registrert en sulfidsone i migmatittisk gneis med 

rustent og oppsmuldret berg ved siden av friskt berg. Analyseresultatene viser her 

svovelkonsentrasjon opp til 3 % i forvitret prøvemateriale og under grenseverdi for uforvitret 

prøve. Det ser ut som om sulfidsonen følger foliasjonen og kan følge veitraseen et stykke i 

nordøstlig retning. Øst for Gjerdemyra veksler bergarten til gabbro og noritt. Veitraseen går i 

gabbroen forbi Farsjø og videre til Ødegard. Ved Ødegard skifter bergarten til amfibolitt.  

Gabbro kan inneholde sulfider som aksessorisk mineral, men normalt med lave 

konsentrasjoner. Det ble tatt en prøve og det ble målt med håndholdt XRF på steinoverflaten 

ved nr. 13 og ved knust prøve nr. 13a (ref. kapittel 4.2). Knust prøve var nesten fri for sulfider. 

 

Bergarten skifter igjen vest for Hullvann, til amfibolitt og migmatitt (pelittisk gneis) ved Auraa 

og Stidalen. Traseen for ny E18 følger amfibolitten ved Hulldalen og krysser pelittisk 

gneisbånd ved Skaugheia. Prøve nr. 19 fra håndholdt XRF-skanning (ref. kapittel 4.2) 

identifiserte en sulfidsone ved tilkomstveien.  Denne sonen vises igjen sør for Rørholtbrua i 

enden av veitraseen. På andre siden av E18 finnes det en struktur med kvartsmineralisering 

som krysser E18. Sulfidanrikninger i område ses i sammenheng med disse mineraliseringene. 

 

Tabell 4-2: Resultater av XRF-målinger med stasjonært instrument. Målingene ble foretatt på knust prøvemateriale. 

Resultatene for peroksidtesten vises i kolonnen til høyre. Verdiene er sammenliknet med veileder for %-vis 

svovelinnhold i steinprøvene og med temperaturgrenseverdiene for temperaturøkningen. Grønne felt viser 

analyseresultater under grenseverdi, oransje felt markerer analyseresultater som tilsier lokal håndtering med 

svovelinnhold 0,15 % - 0,8 %, rødt felt markerer prøver som klassifiserer stein med høyt svovelinnhold som må til 

deponi med over 0,8 %. Svovelinnhold må vurderes med peroksidtesten. Celler merket med gult viser prøvene som 

viste synlige sulfidmineraler med mikroskop.  

Prøve  Resultat  

Geologi/mineralogi 

steinprøve Mineralinnhold 

Forvitring og 

rustdannelse Temp. 

Lokalisering merket 

svovel 

%       diff. o C 

001 0,085 

Amfibolitt, middels-

finkornet  

Feltspat, hornblende, 

magnetitt, noen få 

sulfidkorn 

noe rusten, noe 

forvitret 0,4 Fosstveit 

851 0,010 

Granittisk gneis, 

middelskorent Kvarts, feltspat, biotitt ikke rusten 0,2 Fosstveit 

852 0,056 

Biotittgneis, fin-

middelskornet,  

Feltspat, kvarts, biotitt 

sort  

rusten, biotitt 

bleknet  0,4 Fosstveit 
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853 0,181 Migmatitt, finkornet 

Kvarts, feltspat, 

biotitt, kalsitt 

chalkopyritt 

(kobberkis) 

rusten, noe 

forvitret 0,4 

Amtmannsvingen

/Tvedestrand 

854 0,047 

Amfibolitt, 

middelskornet  

Feltspat, hornblende, 

biotitt, få sulfidkorn  rusten  0,3 

Rundholt/ 

Knutebekken 

855 0,033 

Granittisk gneis, 

grovkornet Kvarts, feltspat, bioitt lite rusten 0,2 

Rundholt/ 

Knutebekken 

856 0,060 

Migmatitt, 

middelskornet 

Rød feltspat, kvarts, 

biotitt, noen få 

sulfidkorn 

forvitret 

overflate, 

bleknet biotitt 0,5 Limyra 

857 0,013 Migmatitt Kvarts, feltspat, biotitt 

forvitret, noe 

rusten 1,0 Limyra 

858 0,013 Biotittgneis, finkornet 

Kvarts, feltspat, mye 

biotitt 

lite rusten og 

forvitret 0,5 

Brokelandsheia/ 

Fv416 

859 0,045 Biotittgneis finkornet 

Kvarts, feltspat, 

biotitt, granat 

veldig rusten 

og forvitret, 

brunt, brunrød. 

Gult og 

oppsmundret 0,7 

Brokelandsheia/ 

Fv416 

874 0,453 

Båndgneis/ 

glimmergneis 

Kvarts, feltspat, 

biotitt, granat, pyritt, 

kvarts-feltspat-

mineralisering 

forvitret, noe 

rusten  0 

Brokelandsheia/ 

høyre side 

860 0,248 

Båndgneis/ 

glimmergneis 

Kvarts, feltsp., 

glimmer, hematitt, 

granat, magnetkis mineralisering 0,8 

Fiane/E18 under 

brua 

861 0,213 

Båndgneis/ 

glimmergneis, 

middelskornet 

Kvarts, feltsp., biotitt, 

granat 

noe rusten, 

brun biotitt 0,7 

Sundebru/E18 

brua over E18 

862 0,064 

Båndgneis/ 

glimmergneis,middels-

grovkornet 

Rød feltspat, kvarts, 

biotitt, noen få 

sulfidkorn lite rusten 0,4 

Sundebru/E18 

rundkjøring 

876 0,100 Migmatitt, foljert gneis  

Kvarts, feltsp., 

hornblende og biotitt, 

epidot, noen få små 

sulfidkorn 

lite forvitret, 

massiv, ikke 

rusten 0,4 

Holte/ Gamle 

Sørlandske/ E18 

under brua 

863 0,027 

Båndgneis/ 

glimmergneis, fin-

middelkornet Kvarts, feltspat, bioititt 

gul rust på 

tvers av 

foliasjonen 0,8 

Rasteplass 

Øygardstjønnane 

877 <0,001 Foliert gneis 

Kvarts, feltsp., 

hornblende, biotitt  

lite forvitret, 

lite rusten, 

massiv 

0,3 
Svv 

trafikkstasjon 

878 0,014 Foliert gneis 

Kvarts, feltsp., biotitt, 

goetitt 

brunrusten, 

forvitret, biotitt 

bleknet 

0,6 Fylkesgrense 

879 0,007 

Kvartsittisk gneis med 

pegmatittmineraliserin

g 

Kvarts, feltsp., biotitt 

og muskovitt 

oransje- rustne 

partier 

0,5 
Dammyra sør for 

Sannidal 

864 0,091 

Båndgneis/ 

Glimmergneis 

Kvarts, feltsp., biotitt, 

granat lite rusten 0,5 

Fikkjebakke 

næringsområde/ 

Sannidal 

865 0,074 

Båndgneis/ 

glimmerneis foljert 

Kvarts, feltsp. , biotitt, 

granat 

biotitt bleknet 

og gullnet, 

brunrød biotitt 0,6 

Fikkjebakke 

næringsområde/ 

Sannidal 

866 0,085 

Båndgneis/ 

glimmergneis 

Kvarts, feltsp., biotitt, 

granat bleknet biotitt 0,3 Holtane 

867 0,010 

Båndgneis/Glimmergn

eis feltsp., muskovit 

Oksidasjonshud 

jernoksid, 

glimmer er 

fettete 0,4 Auraa/Stidalen 
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868 0,056 

Båndgneis/ 

glimmergneis foljert, 

middels- grovkornet 

Kvarts, feltsp., biotitt, 

, sulfider som små 

tyne aggregater spred 

i bergarten 

noe rusten, noe 

forvitret  0,4 Auraa 

880 0,036 Migmatitt sterk foljert  

Kvarts, feltsp., biotitt, 

granat 

massiv- noe 

rustent biotitt 

langs foliasjon 0,5 

Gjerdemyra 

kryss E18 / Fv36 

880A 2,880 Migmatitt sterk foliert 

Kvarts, feltsp., biotitt, 

sulfidmineraliseringer 

langs foliasjonen, 

pyritt og pyrhotitt 

forvitret, 

rusten, goetitt, 

hematitt, 

limonitt, 

jarositt? 38,9 

Gjerdemyra 

kryss E18 / Fv36 

880B 3,217 Migmatitt sterk foliert Kvarts, feltspat, biotitt 

oppsmuldret og 

gjennomrusten 

- brun, lila 8,8 

Gjerdemyra 

kryss E18 / Fv36 

881 0,200 Granittisk gneis 

Kvarts, feltsp., biotitt, 

noen få sulfidkorn  

noe forvitret, 

ikke rusten 0,8 Farsjø/ Ødegard 

869 0,181 

Amfibolitt, 

middelskornet  

Feltspat, hornblende, 

sulfidkorn i små 

aggregater  

rusten langs og 

på tvers av 

foliasjonen, 

jernoksider 

som overtrekk 0,9 

Sør for 

Bakkevann 

870 0,047 Granat-biotittgneis 

 Feltspat, kvarts, 

biotitt, granat, sulfider 

i veldig små korn 

spredt i bergarten ikke forvitret 0,7 

Sør for 

Bakkevann 

871 0,033 

Amfibolitt, 

middelskornet  

Plagioklas, hornblende, 

biotitt, sulfid-

kalsittmineralisering 

på overflaten ikke rusten 0,4 Rørholtveien 

872 0,060 Hornblenditt 

Plagioklas, hornblende, 

glimmer, noen få 

sulfidkrystaller noe rusten 0,2 Rørholtveien 

873 0,013 

Migmatitt, middels-

grovkornet Kvarts, feltspat, biotitt 

Forkastning 

krysser veilinja, 

sulfidbånd på 

andre siden av 

veien 0,2 

E18 - 

Rørholtveien 

       

875 0,068 

Båndgneis/ 

glimmergneis Kvarts, feltsp., biotitt 

noe forvitret, 

brunrusten 0,5 

Eikeland 

uforvitret utenfor 

korridoren  

875b 0,601 

Båndgneis/ 

glimmergneis 

Kvarts, feltsp., biotitt 

bleknet, sulfider 

sammen med 

kvartsmineralisering, 

lagdelt 

forvitret, 

oppsmuldret, 

brun- og 

gulrusten 1,9 

Eikeland forvitret 

utenfor 

korridoren 
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4.3.1 Tvedestrand – Rundholt 

Feltbefaringen startet ved Tvedestrand i enden av nye E18 ved Amtmannsvingen. Neste 

prøveområde var på Fosstveit på nordsiden av Storelva. Her ble det tatt ut prøver av 

forskjellige bergarter som amfibolitt, migmatitt, granittisk gneis og glimmergneis, se figur 

4-2.  

 
Figur 4-2: Avsnitt Tvedestrand Rundholt – prøvepunkter er merket med sort og rødt tall. Sort markerte punkter 

merker prøver analysert med håndholdt XRF – rødt merkete punkter analysert på knust prøver med stasjonær XRF 

instrument og med peroksidtesten.  

 

Bergartene i området forekommer som granittisk gneis, migmatitt, amfibolitt og båndgneis.  

Ved Amtmannsvingen/Fosstveit/Storelva/Angelstad er det registrert granittisk gneis, med 

innslag av amfibolitt og båndgneis, se figur 4-3. 
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Figur 4-3. Oversikt over geologien i området Tvedestrand-Rundholt. Målinger med håndholdt XRF er tosifret og 

merket med sort tall. Prøvepunkter for uttak av steinprøver til svovelundersøkelser og peroksidtest er merket med 

rødt tall. 

 

Tabell 4-3 viser resultatene fra XRF-målinger med stasjonært instrument på knuste 

steinprøver, samt resultater fra peroksidteksten. Prøven tatt ved Amtmannsvingen ga utslag 

for svovel, men gjorde ikke utslag på peroksidtesten. Ved mikroskopiundersøkelse ble det 

identifisert kobberkis på en sprekkeflate. I forbindelse med E18 Tvedestrand – Arendal ble det 

tatt prøver ved rundkjøringen i enden av ny E18 ved overgangen til gamle E18, og denne 

prøven gav heller ikke utslag med svovelanalyse. Sulfidkorn ble identifisert på sprekkeflate i 

amfibolitten (prøve 001) tatt i fjellryggen nord for Fosstveit/Storelva. Selv om det ble 

identifisert sulfidkorn viste svovelanalysen konsentrasjoner under fastsatt grenseverdi. 

Biotittgneisen og granittiske gneisen var fri for sulfidmineraler. 

 

Fra Tvedestrand til Rundholdt/Moland finnes det granittisk gneis, migmatitt og amfibolitt. 

Disse bergartene er ensformet, massive og forholdsvis lite forvitret. Glimmergneis og 

amfibolitt kan ha tydelige rustfarger, noe som tyder på jernforvitring. 

Mikroskopiundersøkelse av amfibolitten viser forvitringsfarger som indikerer moderat 

sulfidforvitring. Sulfidene forekommer i små korn/krystaller på sprekkeflater. Det ser ikke ut 

som om bergartene i området er impregnert med sulfider. Det antas at bergartene har lavt 

potensiale til sur avrenning. Prøvepunktene nr. 001/amfibolitt, nr. 851 /granittisk gneis, nr. 
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852 /biotittgneis har alle svovelverdier lavere enn 0,15 % svovel. Ved amfibolitten ble det 

observert sulfider på sprekkeflate, noen få små korn, sannsynligvis pyritt.  

 

Prøvepunkt nr. 853 er lokalisert i granittisk gneis/migmatitt og har svovel over 0,15 % (0,181 

%). På sprekkeflate vises det sulfider/kobberkis eller chalkopyritt. Prøvepunkt er i skjæringen 

på østsiden av tunnelportalen. Et prøvepunkt og prøve fra en tidligere kartlegging viser lave 

svovelverdier i prøver innhentet fra samme bergart ved enden av nye veitrasé. 

 

Generelt er bergartene lite forvitret, selv amfibolitten virker massiv lik migmatitten. Geologisk 

kart er ganske unøyaktig, og bergartssammensetningen i det kartlagte området må 

behandles som mer kompleks. For enkelte av eiendommene har prosjektet ikke tilgang for 

befaringer og kartlegginger, i tillegg har enkelte steder vanskelig tilkomst og det var mye snø 

i kartleggingsperioden. Prøver ble derfor tatt i de områdene som var mulige å nå på 

felttidspunktet. Det ble innhentet prøver fra de ulike bergartene som er representative for 

traséområdet. 

 

Tabell 4-3. Resultater av XRF-målinger med stasjonært instrument. Målingene ble foretatt på knust prøvemateriale. 

Resultatene for peroksidtesten vises i kolonner til høyre. Verdiene er sammenliknet med veileder for %-vis 

svovelinnhold i steinprøvene og med temperaturgrenseverdiene for temperaturøkningen. Grønne verdier viser lavt 

potensiale for syredannede bergmasse, oransje viser middels potensiale, og rødt viser høyt potensiale for 

syredannelse. Utdrag fra Tabell 4-2. 

 

Prøve  Resultat  

Geologi/mineralogi 

steinprøve Mineralinnhold 

Forvitring og 

rustdannelse Temp. 

Lokalisering merket svovel %       diff. o C 

001 0,085 

Amfibolitt, middels-

finkornet  

Feltspat, hornblende, 

magnetitt, noen få 

sulfidkorn 

noe rusten, noe 

forvitret 0,4 Fosstveit 

851 0,010 

Granittisk gneis, 

middelskorent Kvarts, feltspat, biotitt ikke rusten 0,2 Fosstveit 

852 0,056 

Biotittgneis, fin-

middelskornet,  

Feltspat, kvarts, biotitt 

sort  

rusten, biotitt 

bleknet  0,4 Fosstveit 

853 0,181 Migmatitt, finkornet 

Kvarts, feltspat, 

biotitt, kalsitt 

chalkopyritt 

(kobberkis) 

rusten, noe 

forvitret 0,4 

Amtmannsvingen

/Tvedestrand 

 

 

Figur 4-4 – figur 4-7 viser prøvesoner og bilder fra felt og illustrerer identifikasjon og 

beskrivelse av de ulike prøvematerialene. 
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Figur 4-4 Amfibolitt med lyse lag av kvarts og feltspat, rustdannelse på overflaten, tydelig foliasjon 

 
Figur 4-5 Granittisk gneis ved Fosstveit – lite rusten, noe forvitret 
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Figur 4-6 Biotittgneis, rusten sone nær Fosstveit/ Storelva – svovel 0,056%, peroksid 0,4 Kelvin 

 
Figur 4-7: 853 - Amtmannsvingen/Tvedestrand – kobberkis mineralisering med kalsitt i granittisk gneis 
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4.3.2 Rundholt - Moland - Brokelandsheia 

Figur 4-8 viser prøveuttak i området Rundholt-Moland-Brokelandsheia. Prøve nr. 854 og 855 

ble innhentet ved Knutebekken, prøve nr. 856 og 857 ble innhentet nordvest for Moland 

næringsområde langs en skogsvei ved Limyra. Prøve nr. 858 og 859 ble innhentet ved 

Brokelandsheia/ Søndeledveien fv. 418. Prøve nr. 860 ble innhentet ved sørvest for Fiane 

under E18 brua. Prøve nr. 875 ble innhentet ved Eikeland vest for Fiane.  

 

Ved Eikeland finnes det en gammel jerngruve drevet på Ilmenitt/magnetitt og langs 

tilkomstveien til gruveområdet (Eikelandsveien) er det lokalisert en sulfidsone som følger 

strøkretning NØ-SV. Strukturen representere en fordypning i terrenget og kan følges i 

sørvestlig retning til sonen krysser E18 ved Eksjø. Ved geoskanningen ble det observert en 

sone med middels risiko for sulfidførende berg her.  

 

 
Figur 4-8: Prøvepunkter er merket med sort og rødt tall. Sort markerte punkter merker prøver analysert med 

håndholdt XRF – rødt merkete punkter er analysert på knust prøver med stasjonært XRF instrument og med 

peroksidtesten.  

 

Oversikt over bergartene i området er vist i figur 4-9. Prøvepunktene med nr. 854, nr. 855, nr. 

856 og nr. 857 representerer prøver fra bergartene amfibolitt og migmatitt. Bergarten veksler 

langs E18 mellom Moland næringsområde og Brokelandsheia. Prøvene tatt ved punkt nr. 858, 

nr. 859 og nr. 860 representerer grafittførende båndgneis, merket med grønn farge i figuren.  
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Figur 4-9: Utsnitt fra berggrunnskart med lokalisering av prøvepunktene. Prøvepunkt 875 ligger utenfor korridoren 

og representerer en forvitret sone med anrikninger av svovel og kvarts. Sonen har strøk SV-NØ og kan krysse traseen 

lenger sør. 

 

Ved hele traséområdet for nye E18 noe sør for Brokelandsheia, ser man gulrustne og skifrige 

skjæringer langs begge sider av veien. På høyre siden av E18 er bergarten veldig forvitret, 

skifrig og utfelling kan observeres på bergartsoverflaten. 

 

Tabell 4-4. Resultater av XRF-målinger med stasjonært instrument. Målingene ble foretatt på knust prøvemateriale. 

Resultatene for peroksidtesten vises i kolonner til høyre. Verdiene er sammenliknet med veileder for %-vis 

svovelinnhold i steinprøvene og med temperaturgrenseverdiene for temperaturøkningen. Grønne verdier viser lavt 

potensiale for syredannede bergmasse, oransje viser middels potensiale, og rødt viser høyt potensiale for 

syredannelse.  

Prøve  Resultat  

Geologi/mineralogi 

steinprøve Mineralinnhold 

Forvitring og 

rustdannelse Temp. 

Lokalisering merket svovel %       diff. o C 

854 0,047 

Amfibolitt, 

middelskornet  

Feltspat, hornblende, 

biotitt, få sulfidkorn  rusten  0,3 

Rundholt/ 

Knutebekken 

855 0,033 

Granittisk gneis, 

grovkornet Kvarts, feltspat, bioitt lite rusten 0,2 

Rundholt/ 

Knutebekken 

856 0,060 

Migmatitt, 

middelskornet 

Rød feltspat, kvarts, 

biotitt, noen få 

sulfidkorn 

forvitret 

overflate, 

bleknet biotitt 0,5 Limyra 

857 0,013 Migmatitt Kvarts, feltspat, biotitt 

forvitret, noe 

rusten 1,0 Limyra 
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858 0,013 Biotittgneis, finkornet 

Kvarts, feltspat, mye 

biotitt 

lite rusten og 

forvitret 0,5 

Brokelandsheia/ 

Fv416 

859 0,045 Biotittgneis finkornet 

Kvarts, feltspat, 

biotitt, granat 

veldig rusten 

og forvitret, 

brunt, brunrød. 

Gult og 

oppsmundret 0,7 

Brokelandsheia/ 

Fv416 

874 0,453 

Båndgneis/ 

glimmergneis 

Kvarts, feltspat, 

biotitt, granat, pyritt, 

kvarts-feltspat-

mineralisering 

forvitret, noe 

rusten  0 

Brokelandsheia/ 

høyre side 

860 0,248 

Båndgneis/ 

glimmergneis 

Kvarts, feltsp., 

glimmer, hematitt, 

granat, magnetkis mineralisering 0,8 

Fiane/E18 under 

brua 

       

875 0,068 

Båndgneis/ 

glimmergneis Kvarts, feltsp., biotitt 

noe forvitret, 

brunrusten 0,5 

Eikeland 

uforvitret utenfor 

korridoren  

875b 0,601 

Båndgneis/ 

glimmergneis 

Kvarts, feltsp., biotitt 

bleknet, sulfider 

sammen med 

kvartsmineralisering, 

lagdelt 

forvitret, 

oppsmuldret, 

brun- og 

gulrusten 1,9 

Eikeland forvitret 

utenfor 

korridoren 

 

 

Figur 4-10 – figur 4-13 viser prøvesoner og bilder fra felt og illustrerer identifikasjon og 

beskrivelse av de ulike prøvematerialene. 
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Figur 4-10: Amfibolitt og migmatitt ved Knutebekken  
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Figur 4-11: Gimmergneis, båndgneis ved Brokelandsheia, uforvitret og forvitret og rusten prøve nr. 858 og 859 
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Figur 4-12: Forvitret sulfidsone ved Eikeland med strøk SV-NE – mineraliseringene følger foliasjonen – Eikeland ligger 

utenfor korridoren – det antas at sonen treffer nye E18 ved Ekksjø. Siden bergarten er svekket, eroderes den lettere 

vekk- slik at dalstrukturer og fordypningssoner i terrenget kan tyde på slike mineraliseringer. Prøvepunkt 875 på 

kartet 
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Figur 4-13: Mineralisering E18 brua – hyttevei vest for Fiane, mineralisering kvarts, biotitt, granat, hematitt, 

magnetkis, prøve nr. 860, utslag med svovelanalyse 0,248 %, peroksid 0,8 Kelvin 
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4.3.3 Brokelandsheia – Sunde bru – Østerholtheia – Sannidal 

Figur 4-14 viser prøvepunkter i området Brokelandsheia-Sunde bru-Østerholtheia-Sannidal. 

Det er tatt ut flere prøvepunkter langs dette strekket.  Oversikt over bergartene i området er 

vist i Figur 4-15 

 

Prøve nr. 874 ble innhentet ved Brokelandsheia på østlig side av eksisterende E18. Prøver fra 

punkt nr. 861 og nr. 862 ble innhentet ved Sunde bru. Videre nordover ligger prøvepunkt nr. 

876, langs Gamle Sørlandske hvor den krysser E18 ved Holte. Prøvepunkt nr. 863, nr. 877 og 

nr. 878 er lokalisert mellom Tjernheia og Båtvannsdalen langs Gamle Sørlandske som går 

parallelt med eksisterende E18. Prøve nr. 879 er innhentet ved Dammyra langs skogsvei sør 

for Sannidal. 

 

 
Figur 4-14: Prøvepunkter er merket med sort og rødt tall. Sort markerte punkter merker prøver analysert med 

håndholdt XRF – rødt merkete punkter analysert på knust prøver med stasjonær XRF instrument og med 

peroksidtesten.  
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Figur 4-15: Utsnitt fra berggrunnskart med lokalisering av prøvepunktene. Fleste prøver ble tatt i båndgneisen 

merket med grønt på kartet.    

 

Tabell 4-5 viser resultatene fra XRF-målingene med stasjonært instrument på knuste 

steinprøver, samt resultater fra peroksidteksten. For prøve nr. 874, innhentet nordøst for 

Brokelandsheiakrysset, ligger svovelinnhold over grenseverdi uten reaksjon med 

peroksidtesten. Prøven ble tatt fra en sone med anrikninger av kvarts og feltspat.  

 

Lenger nordover ved Sunde bru gav en prøve innhentet langs adkomstvei ved brua over E18 

(på høyre side) utslag over grenseverdi (nr. 861). Prøve nr. 862 gav ikke utslag på noen av 

analysene. Lokasjon for prøvepunkt nr. 862 er på nordvestlig side av eksisterende E18 rett 

ved avkjørselen ved Sunde bru. Videre nordover ved Holte, hvor Gamle Sørlandske hovedvei 

går under E18 ligger lokasjon for prøve nr. 876. Analyseresultater fra denne prøven viste ikke 

svovelinnhold. Det ble innhentet flere prøver langs traséområdet nordover ved Statens 

vegvesens trafikkstasjon (Prøve nr. 877) og ved fylkesgrensen Agder/Vestfold og Telemark 

(Prøve nr. 878). Analyseresultatene fra disse prøvene viste ikke svovelinnhold, selv om prøve 

nr. 878 var ganske forvitret og rusten.  

 

Bergarten langs gammel/ny trasé for E18 er båndgneis, grafittførende. I tabellen kalles den 

glimmergneis. Gneisen er glimmerrik, granatførende og har kvartsmineraliseringer dvs. 

kvartslag. Sulfider er ofte anriket i kvartssoner. Ny trasé for E18 følger mer eller mindre de 

tektoniske strukturene i dette området og det antas at sulfidsonene også følger disse 
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strukturene. Prøveresultatene tilsier at selv om det er forvitret og rustent materiale så er det 

mindre sannsynlighet for sulfider i disse sonene. Glimmer og granat, samt den skifrige 

foliasjonen bidrar til at bergarten er veldig eksponert for forvitring. Forvitrede soner kan lett 

identifiseres i felt og kan skilles fra ikke sulfidførende berg.  

 

Ved Høgstli/Bratvannsheia går traséområdet over i et område der berggrunnen består av 

bergartene amfibolitt og kvartsitt. Prøve nr. 879 ble tatt fra en kvartsittisk gneis.  

  

Tabell 4-5. Resultater av XRF-målinger med stasjonært instrument. Målingene ble foretatt på knust prøvemateriale. 

Resultatene for peroksidtesten vises i kolonner til høyre. Verdiene er sammenliknet med veileder for %-vis 

svovelinnhold i steinprøvene og med temperaturgrenseverdiene for temperaturøkningen. Grønne verdier viser lavt 

potensiale for syredannede bergmasse, oransje viser middels potensiale, og rødt viser høyt potensiale for 

syredannelse.  

Prøve  Resultat  

Geologi/mineralogi 

steinprøve Mineralinnhold 

Forvitring og 

rustdannelse Temp. 

Lokalisering merket svovel %       diff. o C 

874 0,453 

Båndgneis/ 

glimmergneis 

Kvarts, feltspat, 

biotitt, granat, pyritt, 

kvarts-feltspat-

mineralisering 

forvitret, noe 

rusten  0 

Brokelandsheia/ 

høyre side 

860 0,248 

Båndgneis/ 

glimmergneis 

Kvarts, feltsp., 

glimmer, hematitt, 

granat, magnetkis mineralisering 0,8 

Fiane/E18 under 

brua 

861 0,213 

Båndgneis/ 

glimmergneis, 

middelskornet 

Kvarts, feltsp., biotitt, 

granat 

noe rusten, 

brun biotitt 0,7 

Sundebru/E18 

brua over E18 

862 0,064 

Båndgneis/ 

glimmergneis,middels-

grovkornet 

Rød feltspat, kvarts, 

biotitt, noen få 

sulfidkorn lite rusten 0,4 

Sundebru/E18 

rundkjøring 

876 0,100 Migmatitt, foljert gneis  

Kvarts, feltsp., 

hornblende og biotitt, 

epidot, noen få små 

sulfidkorn 

lite forvitret, 

massiv, ikke 

rusten 0,4 

Holte/ Gamle 

Sørlandske/ E18 

under brua 

863 0,027 

Båndgneis/ 

glimmergneis, fin-

middelkornet Kvarts, feltspat, bioititt 

gul rust på 

tvers av 

foliasjonen 0,8 

Rasteplass 

Øygardstjønnane 

877 <0,001 Foliert gneis 

Kvarts, feltsp., 

hornblende, biotitt  

lite forvitret, 

lite rusten, 

massiv 

0,3 
Svv 

trafikkstasjon 

878 0,014 Foliert gneis 

Kvarts, feltsp., biotitt, 

goetitt 

brunrusten, 

forvitret, biotitt 

bleknet 

0,6 Fylkesgrense 

879 0,007 

Kvartsittisk gneis med 

pegmatittmineraliserin

g 

Kvarts, feltsp., biotitt 

og muskovitt 

oransje- rustne 

partier 

0,5 
Dammyra sør for 

Sannidal 

 

Figur 4-16 – figur 4-21 viser prøvelokasjoner og bilder fra felt som illustrerer identifikasjon og 

beskrivelse av de ulike prøvematerialene. 
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Figur 4-16: Brokelandsheia – østlig side av eksisterende E18 – 0,423 % svovel – ikke utslag med peroksidtesten 

 

 

  
Figur 4-17: Båndgneis ved Sundebru, prøve 861 ga utslag 0,213 % svovel, 0,7 Kelvin peroksidtesten, prøvepunkt 862 

på høyre bilde tatt i avkjørselen til Vegårshei med svovel 0,064 % (ser ut som migmatitt). 
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Figur 4-18: Prøvepunkt nr. 876 eksisterende E18- brua/ Gamle Sørlandske hovedvei – ikke svovel- uforvitret 

materiale og ved fylkesgrensen ved prøvepunkt nr. 878 – forvitret og rustent materiale med farger som tyder på 

sulfidforvitring – svovelkonsentrasjoner lavere enn grenseverdi 

  

 
Figur 4-19 Østerholtheia rasteplass – migmatitt, prøve nr. 863 
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Figur 4-20: Prøvepunkt Dammyra sør for Sannidal – kvartsittisk gneis, noe rusten – 0,007 % svovel 
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4.3.4 Sannidal – Gjerdemyra – Auraa – Bamble 

Figur 4-21 viser prøvepunkter i området Sannidal-Gjerdemyra-Auråa-Bamble. Det ble 

innhentet prøver ved Sannidal/Fikkjebakke næringsområde (Prøve nr. 864 og nr. 865). 

Området der prøvene ble innhentet var nylig utsprengt. Noen blokker viser forvitringsfarger 

som tyder på sulfidforvitring, ellers virker bergarten massiv. Oversikt over bergartene i 

området er vist i figur 4-22. 

 

Ved Sannidal er det kartlagt migmatitt og amfibolitt. Videre i strekningen er det migmatitt og 

amfibolitt. Båndgneisen/glimmergneis opptrer som et lite bånd som krysser veitraseen ved 

Stidalen/Hulldalen og ved Dørdal utenfor traséområdet for ny E18.  

 

 
Figur 4-21: Prøvepunkter er merket med sort og rødt tall. Sort markerer punkter for prøver analysert med håndholdt 

XRF – rødt og blått markerer punkter for prøver analysert med stasjonær XRF instrument på knust prøvemateriale og 

med peroksidtesten.  
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Figur 4-22. Geologisk kart med lokalisering av prøvepunktene for strekningen Sannidal – Gjerdemyra – Auraa - 

Bamble 

 

Tabell 4-6 viser resultatene fra XRF-målinger utført med stasjonært instrument på knuste 

steinprøver, samt resultater fra peroksidteksten. 

 

Prøveresultater fra Sannidal/Fikkjebakke (Prøve nr. 864 og nr. 865) viser sulfidkonsentrasjoner 

lavere enn grenseverdi. Ved mikroskopanalyse ble det ikke identifisert sulfidmineraler i 

steinprøvene. Ved supplerende kartlegging ble det tatt prøver ved en nylig utsprengt 

steinfylling på Fikkjebakke næringsområde. Bergarten er migmatittisk gneis med lyse og 

mørke lag i veksel samt med utpreget planfoliasjon. Det ble identifisert typiske 

forvitringsfarger for jern og sulfid som følger foliasjonen i bergarten og på tvers av 

foliasjonen. Analysene av steinprøvene viser midlertidig verdier lavere enn grenseverdi. 

Området rundt Sannidal bør undersøkes nærmere i anleggsfasen for å redusere usikkerhet. 

Bergarten migmatittisk gneis er utbredt omtrent til Farsjø. 

 

Prøve nr. 866 ved Holtane, et stykke sør for Gjerdemyra rasteplass/kryss E18/fv. 38 

identifisertes som migmatitt, noe forvitret. Analysene gav ikke utslag med peroksidtesten.  

Videre østover langs traséområdet er det innhentet prøver i krysset mellom eksisterende E18 

og fv. 38, i en skjæring sør for eksisterende E18. Skjæringen er forholdsvis fersk og viser både 

uforvitret og forvitret fjell. På geologisk kart er denne bergarten kartlagt som migmatitt. Det 

ble innhentet tre steinprøver fra samme lokalitet, en prøve fra uforvitret og ikke rustent fjell 
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(nr. 880), prøve nr. 880A ble tatt fra rustent og noe forvitret fjell, og prøve nr. 880B ble tatt fra 

rustent og oppsmuldret fjell. Prøvene fra forvitret fjell har høye svovelkonsentrasjoner, i 

tillegg til utslag på peroksidtesten. Prøver fra uforvitret berg er nesten sulfidfrie. Prøve nr. 881 

fra Ødegard øst for Farsjø og Tisjø og prøve nr. 869 sør for Bakkevann viser noe utslag for 

svovel og noe utslag med peroksidtesten. Prøvene nr. 870 – 873 har svovelverdier langt 

under grenseverdi. 

 

Ved Auraa, ble det tatt prøver fra en forvitret sone parallelt med E18 og fra forholdsvis ferskt 

berg (nr. 867 og nr. 868). Prøvene ble tatt av amfibolitt. Selv om prøve nr. 867 var forvitret og 

rusten, viser den ikke utslag for svovel i sulfidanalysen. Prøve nr. 868 inneholder litt svovel, 

men langt under grenseverdi.   

 

Sør for Bakkevann ble det innhentet flere prøver ved en nylig utsprengt adkomstvei til en 

gård sør for Bakkevann (Prøve nr. 869 og nr. 870). Dette er samme området som prøve nr. 19 

som i analysen utført med håndholdt XRF hadde høyt svovelinnhold (ref. kapittel 4.2). Prøve 

fra punkt nr. 869 inneholder 0,181 % svovel som er litt over grenseverdi, mens prøve nr. 870 

viser svovelinnhold langt under grenseverdi. Det er åpenbart en sulfidsone med begrenset 

utbredelse som følger foliasjonen SV-NØ og krysser veitrasé for nye E18.  

 

Rett over Rørholtbrua ble det funnet kvartsmineralisering i en sone som krysskutter 

foliasjonen. Tektonisk aktivitet kan være årsaken til en oppkonsentrering av sulfider og andre 

mineraler. Generelt inneholder bergartene også her lave konsentrasjoner av svovel, selv om 

det kunne identifiseres sulfidkrystaller på overflaten av noen av prøvene. Det ser ut som om 

det finnes anrikninger av sulfider lokalt i begrensede soner. Sonene er oppsmuldret med 

brune, brungule forvitringsfarger samt hvite utfellinger på overflaten.  

 

Tabell 4-6. Resultater av XRF-målinger med stasjonært instrument. Målingene ble foretatt på knust prøvemateriale. 

Resultatene for peroksidtesten vises i kolonner til høyre. Verdiene er sammenliknet med veileder for %-vis 

svovelinnhold i steinprøvene og med temperaturgrenseverdiene for temperaturøkningen. Grønne verdier viser lavt 

potensiale for syredannede bergmasse, oransje viser middels potensiale, og rødt viser høyt potensiale for 

syredannelse. Utdrag fra Tabell 4-2. 

 

Prøve  Resultat  

Geologi/mineralogi 

steinprøve Mineralinnhold 

Forvitring og 

rustdannelse Temp. 

Lokalisering merket svovel %       diff. o C 

864 0,091 

Båndgneis/ 

Glimmergneis 

Kvarts, feltsp., biotitt, 

granat lite rusten 0,5 

Fikkjebakke 

næringsområde/ 

Sannidal 

865 0,074 

Båndgneis/ 

glimmerneis foljert 

Kvarts, feltsp. , biotitt, 

granat 

biotitt bleknet 

og gullnet, 

brunrød biotitt 0,6 

Fikkjebakke 

næringsområde/ 

Sannidal 

866 0,085 

Båndgneis/ 

glimmergneis 

Kvarts, feltsp., biotitt, 

granat bleknet biotitt 0,3 Holtane 

867 0,010 

Båndgneis/Glimmergn

eis feltsp., muskovit 

Oksidasjonshud 

jernoksid, 

glimmer er 

fettete 0,4 Auraa/Stidalen 



FAGRAPPORT POTENSIELLE SULFIDFØRENDE BERGARTER 

 
  

 

 

Side 47 av 67 
 

 

868 0,056 

Båndgneis/ 

glimmergneis foljert, 

middels- grovkornet 

Kvarts, feltsp., biotitt, 

, sulfider som små 

tyne aggregater spred 

i bergarten 

noe rusten, noe 

forvitret  0,4 Auraa 

880 0,036 Migmatitt sterk foljert  

Kvarts, feltsp., biotitt, 

granat 

massiv- noe 

rustent biotitt 

langs foliasjon 0,5 

Gjerdemyra 

kryss E18 / Fv36 

880A 2,880 Migmatitt sterk foliert 

Kvarts, feltsp., biotitt, 

sulfidmineraliseringer 

langs foliasjonen, 

pyritt og pyrhotitt 

forvitret, 

rusten, goetitt, 

hematitt, 

limonitt, 

jarositt? 38,9 

Gjerdemyra 

kryss E18 / Fv36 

880B 3,217 Migmatitt sterk foliert Kvarts, feltspat, biotitt 

oppsmuldret og 

gjennomrusten 

- brun, lila 8,8 

Gjerdemyra 

kryss E18 / Fv36 

881 0,200 Granittisk gneis 

Kvarts, feltsp., biotitt, 

noen få sulfidkorn  

noe forvitret, 

ikke rusten 0,8 Farsjø/ Ødegard 

869 0,181 

Amfibolitt, 

middelskornet  

Feltspat, hornblende, 

sulfidkorn i små 

aggregater  

rusten langs og 

på tvers av 

foliasjonen, 

jernoksider 

som overtrekk 0,9 

Sør for 

Bakkevann 

870 0,047 Granat-biotittgneis 

 Feltspat, kvarts, 

biotitt, granat, sulfider 

i veldig små korn 

spredt i bergarten ikke forvitret 0,7 

Sør for 

Bakkevann 

871 0,033 

Amfibolitt, 

middelskornet  

Plagioklas, hornblende, 

biotitt, sulfid-

kalsittmineralisering 

på overflaten ikke rusten 0,4 Rørholtveien 

872 0,060 Hornblenditt 

Plagioklas, hornblende, 

glimmer, noen få 

sulfidkrystaller noe rusten 0,2 Rørholtveien 

873 0,013 

Migmatitt, middels-

grovkornet Kvarts, feltspat, biotitt 

Forkastning 

krysser veilinja, 

sulfidbånd på 

andre siden av 

veien 0,2 

E18 - 

Rørholtveien 

 

 

Figur 4-23 – figur 4-29 viser prøvelokasjoner og bilder fra felt som illustrerer identifikasjon og 

beskrivelse av de ulike prøvematerialene. 
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Figur 4-23: Prøvepunkter ved Fikkjebakke næringsområde – Sannidal – migmatitt brunrusten langs foliasjonen 
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Figur 4-24: Steinblokk ved Fikkjebakke næringsområde – Sannidal – migmatitt rusten langs foliasjonen med 

mørkerødbrunt farge - tyder på jernforvitring og sulfidforvitring. Bildet til høyre viser migmatitt fra Holtane sør for 

Gjerdemyra rasteplass, noe forvitret og noe rusten. Begge prøvene har svovelkonsentrasjon lavere enn grenseverdi. 
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Figur 4-25: Skjæring I veikrysset E 18/Fv. 38 – forvitret og rusten sone til venstre. Prøvene ble tatt ut i skjæringen, se 

bildene nedenfor 
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Figur 4-26: Gjerdemyra kryss E18/Fv38 – uforvitret og forvitret materiale. Uforvitret materiale uten sulfider – forvitret 

materiale med høyt sulfidinnhold ca. 3 % og reagerte kraftig med peroksidtesten.  
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Figur 4-27: Prøve nær Auraa/Stidalen, forvitret oppsmuldret sone, prøvene brunrusten, migmatitt, svovelinnhold er 

ubetydelig - ikke identifisert sulfidmineraler med mikroskopisk undersøkelse 

 

 

  

Figur 4-28: Prøvepunkt nr. 869 sør for Bakkevann – amfibolitt med lyse lag- svovel 0,181 % noe over grenseverdi, 

bildet til høyre viser migmatitt med mye kvarts. Mellom prøvepunkt nr. 869 og nr. 870 ble prøve nr. 19 innhentet fra 

en forvitret sone – høye svovelverdier. Sonen følger hovedfoliasjonen NØ-SV  
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Figur 4-29: Prøve i dalen nord for Rørholtbrua nr. 871 forvitret oppsmuldret sone, kvartsmineralisering med biotitt, 

granat, sulfid, brun- og oransjerusten overflate – parallelt med sonen identifisertes det kvartsmineralisering på tvers 

av foliasjonen, krysser eksisterende E 18 ved Rørholtbrua Fv3364. Omgivende bergart er granittisk gneis som har 

noen enkelte sulfidkorn, svovelinnhold 0,013% - ubetydelig.  
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Eksisterende regelverk for syredannede bergarter 

Sulfidførende bergarter klassifiseres som forurenset grunn og skal håndteres i tråd med 

forurensningsloven, vanndirektivet, vannforskriften og naturmangfoldloven. Det skal 

utarbeides en tiltaksplan for håndtering av sulfidholdig berg i prosjektet, som må godkjennes 

av forurensningsmyndighet. Det er berørte kommuner og Statsforvalterne. 

 

Følgende dokumenter, regelverk og retningslinjer er gjeldene: 

 

1. Miljødirektoratet (2015). "Identifisering og karakterisering av syredannende bergarter 

", M-310/2015 

2. Miljødirektoratet (2015). "Deponering av syredannende bergarter. Grunnlag for 

veileder." M-385/2015 

3. Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet (2007). "Forskrift om 

rammer for vannforvaltningen." Korttittel: "Vannforskriften". 

4. Klima- og miljødepartementet (2009). "Lov om forvaltning av naturens mangfold 

(naturmangfoldloven)".  

5. Gjeldende retningslinjer for Kommunedelplan Lillesand kommune 2009-2013 

6. Ny upublisert veileder fra prosjektgruppen for kontroll på svovelholdig avrenning i 

Agder (2020): "Retningslinjer for tiltak i områder med syredannende gneis, versjon 

2,2". 2020. 

 

4.4 Bruk av regelverket i prosjekter på Sørlandet 

Veiledere utgitt av miljødirektoratet i 2015 er skreddersydd for alunskiferbergarter i Oslo 

regionen. Sulfidførende gneis og bergarter på Sørlandet har andre egenskaper og 

analysemetodikkene skreddersydd for alunskifere kan i liten grad brukes og anvendes til 

klassifisering av gneisbergartene her. Lillesand kommune utarbeidet egne kommunale 

retningslinjer i en revidert versjon som utkast til ny veileder i 2020. Denne er ikke offentligjort 

enda, men har blitt brukt og anvendt i forskjellige sulfidprosjekter fordi lokal og regional 

miljømyndighet valgte å ta den i bruk før publisering. Veilederen legger opp til at håndtering 

av gneiser skjer etter et prinsipp der man bruker massene lokalt og på denne måten skjermer 

massene mot vanngjennomstrømning fra grunnvann og overflatevann. Prinsippet er valgt da 

man i hovedsak ønsker å bruke mest mulig stein lokalt til oppbygging av veikropp og 

næringsområder.  

 

Denne metodikken ble gjennomført i veiprosjektet E18 Arendal – Tvedestrand. Her ble 

bergartene brukt til oppbygging av veikroppen (undersøkelsene ble gjort etter at 

størstedelen av traseen ble sprengt) og til steinfylling til etablering av næringsområdet ved 

Grenstølkrysset. NIVA har utført en undersøkelse etter at veiprosjektet er avsluttet, hvor det 

ble konkludert forhøyede sulfatverdier, utelukkende fra sulfidholdig veifylling. Analysene av 

stikkprøvene viste forholdsvis lave verdier av sulfidinnhold, alle i kategori som kunne brukes 

lokalt i prosjektet. Foreløpig viser overvåking at det har liten påvirkning på vassdraget 
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nedstrøms prosjeketet. Disse vassdragene ligger under marin grense og kan naturlig bufre 

eventuell pH-reduksjon.  

 

I E18-prosjektet Grimstad-Kristiansand håndterte de massene på en annen måte. Her ble det 

opprettet tre massedeponier med sulfidholdig berg klassifisert med peroksidtest. To av tre 

deponier har utlekking og det var store utfordringer med å opprettholde vannkvaliteten i 

renseanlegget.  
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Tiltaksplan for syredannede bergarter 

Følgende tiltaksplan viser dagens praksis til håndtering av sulfidførende gneis på Sørlandet. 

Den opprinnelige malen ble utarbeidet i samråd med Lillesand kommune, Sørlandskonsult og 

Agder Naturmuseum i 2009. Samtidig ble sulfidholdig gneis tatt med i forurensningsloven 

som forurenset grunn med krav om tiltaksplan.  

 

Forurensningsforskriften angir følgende som skal omtales i en tiltaksplan; 

• Redegjøre for aktuelle gjennomførte geologiske/kjemiske undersøkelser i området. 

• Redegjøre for tiltakshavers plikt til å gjennomføre de tiltak som sikrer at 

anleggsarbeidet, herunder oppgraving og disponering av forurenset masse, ikke 

medfører forurensningsspredning eller fare for skade på helse eller miljø, og at 

forurenset masse som ikke disponeres på eiendommen leveres til godkjent deponi 

eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven. 

• Redegjøre for: 

o eventuelle akseptkriterier fastsatt etter § 2-5 bokstav a, 

o vurdering av risiko for forurensningsspredning under arbeidet som følge av 

terrenginngrep, jf. § 2-5 bokstav b,   

o hvilke tiltak som skal gjennomføres for å oppfylle kravene i § 2-5, samt 

tidsplan for gjennomføring,   

o hvordan forurenset masse skal disponeres,   

o hva som vil bli iverksatt av kontroll og overvåking under og etter 

terrenginngrepet, dersom det er behov for dette,   

o dokumentasjon for at tiltakene vil bli gjennomført av godkjente foretak, jf. 

forskrift 22. januar 1997 nr. 35 om godkjenning av foretak for ansvarsrett og 

foretak med særlig faglig kompetanse dersom det er stilt krav om dette, jf. § 

2-7. 

 

4.5 Geologisk kartlegging og kjemiske undersøkelser 

Resultatene fra geologisk kartlegging og kjemiske undersøkelser er beskrevet i kapittel 4. 

4.6 Risiko for spredning av forurensning 

I henhold til forurensningsforskriften skal tiltakshaver gjennomføre tiltak som sikrer at 

anleggsarbeidet ikke medfører spredning av forurensning eller fare for skade på helse eller 

miljø. For å kunne oppfylle dette kravet kreves det at det til enhver tid er kjent hvilken grad 

av sulfidkonsentrasjon og potensiale for sur avrenning det er i de ulike massene som 

håndteres, samt at det er utarbeidet en plan for hvordan de ulike fraksjonene av sulfidholdig 

masse skal håndteres. 

 

Tiltaksplanen legger til grunn at mest mulig av sulfidholdig masser med lavt til middels 

syredannende potensiale kan brukes lokalt til oppbygging av veikroppen over 

grunnvannsnivå. Dette fordi det er en god del av berggrunnen som er sulfidholdig, men 

karakterisert som mulig å gjenbruke basert på retningslinjen fra Lillesand kommune. 
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Sulfidholdige masser med høyt syredannende potensiale må kjøres til godkjent 

mottaksanlegg til håndtering av syredannende masser.  

 

Om det ikke gis tillatelse å gjenbruke massene i veikroppen, kan alternativet være 

deponering av lavt til middels syredannende bergmasse i lokale områder for masselagring 

med oppfølging/behandling av eventuell sur avrenning med tilhørende massutskifting. Krav 

til utforming og overvåking av slike masselagre er videre beskrevet i kapittel 4.11. En slik 

håndtering vil også være søknadspliktig. Lagring av syredannende masser under 

grunnvannsnivå i for eksempel myr hindrer tilgang til oksygen. Dette vil stanse forvitringen 

som er årsaken til sur avrenning. Massene skal også skjermes for vanngjennomstrømning og 

tettes mot overflaten. Etablering av lokale områder for masselagring er søknadspliktig etter 

forurensningslovverket. 

4.7 Nedslagsfelt og avrenning – miljøstatus 

God kontroll på overvann er viktig hvis det er påvist sulfid i et nedslagsfelt der det er behov 

for sprengning. Det samme gjelder når det er behov for å bruke eller lagre sulfidholdige 

masser i et nedbørsfelt. Desto mindre vann som kommer i kontakt med sulfidholdige masser, 

desto mindre blir de potensielle problemene med sur avrenning. 

 

Miljøstatus og vannkvalitet i de berørte resipientene er kartlagt som en del av 

forundersøkelsene for nye E18 Tvedestrand – Bamble og omtalt i egen rapport utarbeidet av 

NIBIO. Tiltaksplanen skal gjøre rede for å beskrive påvirkninger på resipienten og avbøtende 

tiltak for å hindre forurensning og forverring av miljøtilstanden i resipienten. For svært 

sårbare vassdrag (gjelder spesielt vassdrag med elvemusling) skal gjenbruk av sulfidholdig 

bergmasse unngås, selv om retningslinjen tilsier at denne kan gjenbrukes. Dette for å unngå 

negativ påvirkning på elvemusling.  

 

Økologisk vurderes alle vassdrag i influensområdet som sårbare for sulfidpåvirkning. Denne 

vurderingen baseres på at vassdragene generelt er ionefattige med lav bufferkapasitet. 

Samtidig er forsuringsfølsomme organismer som for eksempel laksefisk vidt utbredt i 

vassdragene. Elvemusling er registrert i Storelva/Skjerka i Tvedestrand kommune og i 

Hammartjernbekken. Bestandene er av de svært få gjenværende bestandene av elvemusling i 

Agder, og de vurderes derfor som svært sårbare og med høy verneverdi. Bestanden i 

Hammartjernbekken er tatt inn i det nasjonale kultiveringsprogrammet for elvemusling. Her 

er målet å kultivere bestander med lav reproduksjon, for å sette tilbake kultiverte individer i 

bekken. I mellomtiden har muligens utslippsreduksjoner i nedbørfeltet medført bedre 

livsvilkår for elvemuslingen i vassdraget. 

4.8 Praktisk fremgangsmetode i felt 

For å hindre vannstilstrømming til sulfidholdige masser skal det vurderes prinsipper for 

avskjærende grøfter for overvann oppstrøms og oppsamlede grøfter nedstrøms for å fange 

mest mulig overvann som har vært i kontakt med sulfidholdige masser. Dette betyr at man 

etablerer avskjærende grøfter oppstrøms fyllingen som leder rent vann utenom. 
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For å hindre ukontrollert utlekking og diffus avrenning fra fylling med sulfidholdig masse, 

etableres det oppsamlede grøfter nedstrøms fyllingen, slik at vann som har vært i kontakt 

med sulfidholdige masser kan samles opp og ledes gjennom et rensebasseng med minst 

mulig vanntilførsel. Ved dette prinsippet vil vannmengden som må renses bli minst mulig. 

Vannet som drenerer gjennom sulfidholdige masser må først få hevet pH til over 5,5. Jo 

høyere jo bedre. Ved høy pH vil vannet bli renset ved at metaller felles ut når vannet får noen 

timer oppholdstid i rensebassenget. 

 

For E18 Tvedestrand-Bamble er det utpekt følgende anbefalinger for sulfidholdige masser i 

prosjektet ved gjenbruk i veikroppen: 

• Sulfidholdige masser som brukes til oppbygging av veikroppen skal ligge over 

grunnvannsnivå, slik at de ikke kommer i kontakt med grunnvann. 

• Sulfidholdige masser skal ikke flyttes mer enn nødvendig.   

• Daglige pH målinger i anleggsfasen så lenge fyllingen står åpen. 

• 14-daglig prøvetaking av avrenningsvann i henhold til sulfidprøvetakingsprogram, i 

tillegg til ukentlig prøvetaking. 

• Kalking med skjellsand i terrenget rundt fyllingen og i terrengforsenkninger før 

sprengning blir satt i gang.  

 

Avbøtende tiltak videre:  

• Overflater tettes ved asfaltering av veitraseer, etablering av grøntareal i 

fyllingsskråningen. 

• Overvann/avrenningsvann fra veitraseer samles opp og ledes utenom sulfidfyllingen. 

• Avskjærende grøfter etableres, for å hindre vann å drenere gjennom fyllinger med 

sulfidholdig materiale, oppsamlede grøfter etableres for å samle surt vann som 

kommer ut fra fyllingen.  

• Grøftene legges ut med solaritt/skjellsand, der hvor det er hensiktsmessig, dvs. der 

hvor det renner vann og kalken ikke skylles vekk jevnlig. 

• Justering av pH må tilpasses forventet naturtilstand. 

• Forheving av pH. 

• Få vekk mest mulig overvann, slik at vannmengden som må renses er begrenset og 

håndterbart. 

• Rensedammer etableres med et bufrende medium og til metallutfelling.  

• pH-målinger gjennomføres.  

• pH holdes over 5,5 for å hindre at metaller løses i surt vann  

• For svært sårbare vassdrag (gjelder spesielt vassdrag med elvemusling) skal gjenbruk 

av sulfidholdig bergmasse unngås, selv om retningslinjen tilsier at denne kan 

gjenbrukes. Dette for å unngå negativ påvirkning av elvemusling  

 

 

For å ivareta føre-var-prinsippet foreslås det en generell kalking i vassdragene med fokus på 

sårbare vassdrag. Dette må skje i samråd med ansvarlig myndighet og skal sørge for at 

vassdraget er mindre sårbart for eventuelt oppstående sur avrenning fra områder hvor 
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sulfidførende masser sprenges og håndteres. Mengden med kalk som benyttes skal justeres 

ut fra de ukentlige pH målingene utført av entreprenøren. Der vann drenerer jevnlig skal det 

legges ut solaritt som vil gi effekt over lengre tid. Målsetningen er å holde pH godt over 5,5. 

 

Entreprenøren skal utarbeide prøvetakingsprogram og gjennomføre prøvetakinger med pH-

strips i de områdene hvor sulfidholdig stein gjenbrukes. Entreprenøren må optimalisere 

tilførselen av kalk og solaritt i anleggsperioden. pH-målingene skal gjennomføres til all 

håndtering av sulfidholdige bergarter er avsluttet/eller at miljøansvarlig har godkjent dette. 

Hovedhensikten med disse målingen er at det skal gjennomføres "målrettet" kalking på 

anleggsområdet. Tiltak for å heve pH må ses i sammenheng med øvrige tiltak for å hindre 

forurensning/avrenning fra anlegget til vassdraget/ resipienten.  

 

Det er viktig at man er bevisst på at sprengning i lite forvitret berg med lave konsentrasjoner 

av sulfid under grenseverdi og lite forvitret berg sannsynligvis ikke vil produsere sur 

avrenning. For masser med middels syredannede potensiale antas det at bergmasser ikke 

produserer sur avrenning umiddelbart, hvis berget er lite forvitret.  

 

Soner med oppknust, oppsmuldret, skifrig og forvitret materiale kan produsere sur avrenning 

ved middels høye konsentrasjoner av svovel i bergarten – 0,15 % svovel – 0,8 % svovel. Det 

foreslås å lagre fjellmasser klassifisert i denne kategorien i egne områder for 

massehåndtering høyere opp i terrenget, uten vanngjennomstrømning i bunnen, med 

bufrende tiltak, overvåkingsprogram og rensing.  

 

I prosjektet Rv. 4 Gran-Jaren ble alunskifermassene lagt ut i myr. Konseptet var å legge 

utsprengte masser raskt i et reduserende miljø, slik at oksidasjon og forvitringsprosessen 

stanses og dermed stoppe mobilisering av metaller. Om en mindre verdifull myr kan brukes 

til deponering av syredannende masser må man gjennomføre flere undersøkelser bl.a. 

undersøkelser av strømningsforhold og bunnforhold. Tiltaket er søknadspliktig.  

 

Sprengning i forvitrede sulfidsoner med høyt sulfidinnhold over 0,8 %, innebærer størst risiko 

for at det oppstår sur avrenning umiddelbart ved sprengning. For å hindre sur avrenning må 

det kalkes før anlegget starter, i vassdraget og i terrenget. Massene bør ikke mellomlagres og 

kjøres til godkjent mottak umiddelbart. Det kan oppstå avrenning fra fersksprengt overflate. 

Kalkingstiltakene må fortsettes inntil pH-verdi har stabilisert seg.  

 

4.9 Vurdering av risiko for spredning av forurensning 

Under arbeid med sulfidholdig berggrunn er det to typer av forurensningsspredning som kan 

oppstå, dette er: 

• sprengning av sulfidholdig masse 

• spredning av sur avrenning  
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Nøkkelen til å unngå spredning er til enhver tid å vite hvor de sulfidholdige massene er 

lokalisert, og beskytte disse mot større vanntilstrømming. Hvis sulfidholdig masse holdes mer 

eller mindre tørt, vil risikoen for sur avrenning reduseres.  

 

Risikoen for spredning ligger i at sulfidholdig stein blir lagt et sted den ikke skal, eller at sur 

avrenning med høyt metallinnhold drenerer ut av området. Påvist sulfidholdig stein med høyt 

syredannende potensiale (>0,8 % svovel) skal kjøres ut fra tiltaksområde til godkjent mottak. 

Masser som har sulfider, men har lavt syredannende potensiale kan mellomlagres på egnet 

sted med tiltak til de brukes til endelig formål. Denne typen masser skal ikke legges i vann 

eller under grunnvannsnivå. 

 

Inngrep i sulfidførende bergarter i nærheten av sårbart vassdrag med sårbare organismer 

som for eksempel elvemusling og anadrom fisk må unngås. Hvis det er nødvendig og 

massene har et visst utlekkingspotensiale, skal massene brukes en annen plass i veifylling 

eller kjøres til en lagringsplass innenfor tiltaksområde hvor man har kontroll over avrenning.  

 

Alle vassdrag i influensområdet er sårbare for sulfidpåvirkning. Forsuringsfølsomme 

organismer som for eksempel laksefisk er utbredt i vassdragene.  Elvemusling er registrert i 

Storelva/Skjerka i Tvedestrand kommune og i Hammartjernbekken. 

 

4.10 Tiltak for å oppfylle krav i anleggsfasen 

• Utarbeidelse av egen tiltaksplan til håndtering av sulfidholdig berg i prosjektet (dette 

dokumentet + entreprenørens detaljering) 

• Utarbeidelse av overvåkingsprogram knyttet til avrenning fra sulfidholdige masser 

• Stedlig vurdering utført av geolog ved all utsprengning av berg 

• Beredskapsplan til akutt forurensning/forsuring 

• Prøvetaking og kjemiske analyser for bestemmelse av syredannende potensiale og 

håndtering av masser 

 

Masser som overskrider grenseverdien for gjenbruk av syredannende materialet, skal levers til 

godkjent mottak.  

 

Prøvetakingsprogram skal følge rutiner for overvåking av vassdraget med tilleggsparametere 

som aluminiumsfraksjoner og sulfat utover vanlig oppfølging av pH, suspendert stoff, 

nitrogen, fosfor, klorid og metaller (tungmetaller, jern, mangan, kalsium og magnesium) 

 

Forslag til prøvetakingsprogram: 

• daglig pH måling i berørte resipienter 

• 14-daglig prøvetaking av alle parametere beskrevet i teksten ovenfor 
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4.11 Disponering av sulfidholdig masse 

Basert på klassifiseringsinndelingen av de sulfidholdige massene, vil sulfidholdig berg 

klassifisert med lavt til middels syredannende potensiale bli håndtert innenfor tiltaksområdet 

med tiltakene som er påkrevd (dvs. ikke legge ut massene under grunnvannsnivå). Tilføre nok 

kalk i form av solaritt i bunnen av fyllingene og ren stein over, samt kalking i naturlig terreng 

med skjellsand eller kalkmel. 

 

Masser som defineres med lavt syredannende potensiale skal disponeres på området, men på 

en slik måte der de i størst mulig grad blir skjermet mot eksponering av vann. Det vil si at 

massene ikke kan legges nederst i veifylling hvor vann drenerer. 

Lokale områder for masselagring skal ikke plasseres ved sårbare vassdrag eller vassdrag med 

elvemusling og må utformes slik at de enten unngår vanngjennomstrømning eller ikke har 

tilgang på oksygen, helst begge deler. Figur 0-1 viser prinsipper for lagring/gjenbruk av 

sulfidholdig masse med lavt til middels syredannende potensiale: 

 

1. De sulfidholdige massene må legges slik at grunnvannet ikke kan komme i kontakt 

med massene, og at eventuell drenering fra grøfter drenerer utenom sulfidholdig 

masse. Dette betyr i praksis at man når man sprenger i sulfidholdig berg må inkludere 

tiltak som kalking mens det bores for sprenghull. Massene må da legges til side, og 

rene masser og et bufrende medium legges under fyllingen med sulfidstein.  

2. Det bør ligge et medium under sulfidholdige masser som øker pH, for eksempel 

solaritt. Størrelsen kan avhenge med det er vurdert at solaritt med størrelse 4-8 mm 

er å anbefale hvis det er tilgjengelig. Alternativt kan størrelse 8-16 mm benyttes. 

3. Vann fra bekker og annen drenering ledes gjennom rør under veien og kalkes, der 

veifylling er oppbygget av sulfidholdige masser. 

4. PH-verdi i vassdragene er lav, og det er en sårbar likevekt mellom organisk materiale 

(myr) og lav pH i vassdragene som holder labilt aluminium på lavt nivå. Noen av 

vassdragene underligger eksisterende kalkingsprogram. 

 

All utlegging av sulfid med middels syredannende potensiale på tiltaksområdet vil bli målt 

inn med yttergrenser; topp og bunn, og sider. Masser definert med høyt syredannende 

potensiale skal deponeres på et godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter 

forurensningsloven. 
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Figur 0-1. Prinsippskisse som illustrerer anbefalt lagringsmetode for sulfidholdig bergmasse på tiltaksområdet.  
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Vedlegg A 

 

Utvidet tabell Tabell 4-1 som inkluderer noe mer detaljert informasjon om temperatur og 

beskrivelser.  

 

Prøv

e  

Resulta

t  

Resul

tat  

Geologi/mineral

ogi steinprøve 

Mineralinnhol

d 

Forvitring 

og 

rustdanne

lse 

Tem

p.  

Tem

p.  

Tem

p. 

Lokalisering 

mer

ket 

svovel 

ppm 

svove

l %       

start 
o C 

slutt 
o C 

diff. 
o C 

001 852 0,085 

Amfibolitt, 

middels-

finkornet  

Feltspat, 

hornblende, 

magnetitt, 

noen få 

sulfidkorn 

noe 

rusten, 

noe 

forvitret 23,1 23,5 0,4 Fosstveit 

851 103 0,010 

Granittisk gneis, 

middelskorent 

Kvarts, 

feltspat, 

biotitt 

ikke 

rusten 23,0 23,2 0,2 Fosstveit 

852 561 0,056 

Biotittgneis, fin-

middelskornet,  

Feltspat, 

kvarts, biotitt 

sort  

rusten, 

biotitt 

bleknet  23,0 23,4 0,4 Fosstveit 

853 1806 0,181 

Migmatitt, 

finkornet 

Kvarts, 

feltspat, 

biotitt, kalsitt 

chalkopyritt 

(kobberkis) 

rusten, 

noe 

forvitret 23,0 23,4 0,4 

Amtmannsvingen/T

vedestrand 

854 472 0,047 

Amfibolitt, 

middelskornet  

Feltspat, 

hornblende, 

biotitt, få 

sulfidkorn  rusten  23,0 23,3 0,3 

Rundholt/ 

Knutebekken 

855 330 0,033 

Granittisk gneis, 

grovkornet 

Kvarts, 

feltspat, bioitt lite rusten 22,4 22,6 0,2 

Rundholt/ 

Knutebekken 

856 597 0,060 

Migmatitt, 

middelskornet 

Rød feltspat, 

kvarts, 

biotitt, noen 

få sulfidkorn 

forvitret 

overflate, 

bleknet 

biotitt 22,4 22,9 0,5 Limyra 

857 131 0,013 Migmatitt 

Kvarts, 

feltspat, 

biotitt 

forvitret, 

noe 

rusten 22,4 23,4 1,0 Limyra 

858 125 0,013 

Biotittgneis, 

finkornet 

Kvarts, 

feltspat, mye 

biotitt 

lite rusten 

og 

forvitret 22,3 22,8 0,5 

Brokelandsheia/ 

Fv416 

859 450 0,045 

Biotittgneis 

finkornet 

Kvarts, 

feltspat, 

biotitt, granat 

veldig 

rusten og 

forvitret, 

brunt, 

brunrød. 

Gult og 

oppsmun

dret 22,3 23,0 0,7 

Brokelandsheia/ 

Fv416 

874 2478 0,453 

Båndgneis/ 

glimmergneis 

Kvarts, 

feltspat, 

biotitt, 

granat, pyritt, 

kvarts-

feltspat-

mineraliserin

g 

forvitret, 

noe 

rusten  20,5 20,5 0 

Brokelandsheia/ 

høyre side 

860 2478 0,248 

Båndgneis/ 

glimmergneis 

Kvarts, 

feltsp., 

glimmer, 

mineralise

ring 22,3 23,1 0,8 

Fiane/E18 under 

brua 
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hematitt, 

granat, 

magnetkis 

861 2125 0,213 

Båndgneis/ 

glimmergneis, 

middelskornet 

Kvarts, 

feltsp., 

biotitt, granat 

noe 

rusten, 

brun 

biotitt 22,3 23,0 0,7 

Sundebru/E18 brua 

over E18 

862 640 0,064 

Båndgneis/ 

glimmergneis,mi

ddels-

grovkornet 

Rød feltspat, 

kvarts, 

biotitt, noen 

få sulfidkorn lite rusten 22,3 22,7 0,4 

Sundebru/E18 

rundkjøring 

876 274 0,100 

Migmatitt, 

foljert gneis  

Kvarts, 

feltsp., 

hornblende 

og biotitt, 

epidot, noen 

få små 

sulfidkorn 

lite 

forvitret, 

massiv, 

ikke 

rusten 22,8 23,2 0,4 

Holte/ Gamle 

Sørlandske/ E18 

under brua 

863 274 0,027 

Båndgneis/ 

glimmergneis, 

fin-middelkornet 

Kvarts, 

feltspat, 

bioititt 

gul rust 

på tvers 

av 

foliasjone

n 22,3 23,1 0,8 

Rasteplass 

Øygardstjønnane 

877 274 

<0,0

01 Foliert gneis 

Kvarts, 

feltsp., 

hornblende, 

biotitt  

lite 

forvitret, 

lite 

rusten, 

massiv 22,8 

23,1 0,3 Svv trafikkstasjon 

878 909 0,014 Foliert gneis 

Kvarts, 

feltsp., 

biotitt, goetitt 

brunruste

n, 

forvitret, 

biotitt 

bleknet 22,8 

23,4 0,6 Fylkesgrense 

879 909 0,007 

Kvartsittisk 

gneis med 

pegmatittminera

lisering 

Kvarts, 

feltsp., biotitt 

og muskovitt 

oransje- 

rustne 

partier 22,8 

23,3 0,5 
Dammyra sør for 

Sannidal 

864 909 0,091 

Båndgneis/ 

Glimmergneis 

Kvarts, 

feltsp., 

biotitt, granat lite rusten 22,3 22,8 0,5 

Fikkjebakke 

næringsområde/ 

Sannidal 

865 744 0,074 

Båndgneis/ 

glimmerneis 

foljert 

Kvarts, feltsp. 

, biotitt, 

granat 

biotitt 

bleknet 

og 

gullnet, 

brunrød 

biotitt 22,3 22,9 0,6 

Fikkjebakke 

næringsområde/ 

Sannidal 

866 852 0,085 

Båndgneis/ 

glimmergneis 

Kvarts, 

feltsp., 

biotitt, granat 

bleknet 

biotitt 23,1 23,4 0,3 Holtane 

867 103 0,010 

Båndgneis/Glim

mergneis 

feltsp., 

muskovit 

Oksidasjo

nshud 

jernoksid, 

glimmer 

er fettete 23,0 23,4 0,4 Auraa/Stidalen 

868 561 0,056 

Båndgneis/ 

glimmergneis 

foljert, middels- 

grovkornet 

Kvarts, 

feltsp., 

biotitt, , 

sulfider som 

små tyne 

aggregater 

spred i 

bergarten 

noe 

rusten, 

noe 

forvitret  23,4 23,8 0,4 Auraa 

880 561 0,036 

Migmatitt sterk 

foljert  

Kvarts, 

feltsp., 

biotitt, granat 

massiv- 

noe 

rustent 22,8 23,3 0,5 

Gjerdemyra kryss 

E18 / Fv36 
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biotitt 

langs 

foliasjon 

880

A 561 2,880 

Migmatitt sterk 

foliert 

Kvarts, 

feltsp., 

biotitt, 

sulfidminerali

seringer langs 

foliasjonen, 

pyritt og 

pyrhotitt 

forvitret, 

rusten, 

goetitt, 

hematitt, 

limonitt, 

jarositt? 20,5 59,4 38,9 

Gjerdemyra kryss 

E18 / Fv36 

880

B 561 3,217 

Migmatitt sterk 

foliert 

Kvarts, 

feltspat, 

biotitt 

oppsmuld

ret og 

gjennomr

usten - 

brun, lila 20,5 29,3 8,8 

Gjerdemyra kryss 

E18 / Fv36 

881 1806 0,200 Granittisk gneis 

Kvarts, 

feltsp., 

biotitt, noen 

få sulfidkorn  

noe 

forvitret, 

ikke 

rusten 20,5 21,3 0,8 Farsjø/ Ødegard 

869 1806 0,181 

Amfibolitt, 

middelskornet  

Feltspat, 

hornblende, 

sulfidkorn i 

små 

aggregater  

rusten 

langs og 

på tvers 

av 

foliasjone

n, 

jernoksid

er som 

overtrekk 23,4 24,3 0,9 Sør for Bakkevann 

870 472 0,047 

Granat-

biotittgneis 

 Feltspat, 

kvarts, 

biotitt, 

granat, 

sulfider i 

veldig små 

korn spredt i 

bergarten 

ikke 

forvitret 23,4 24,1 0,7 Sør for Bakkevann 

871 330 0,033 

Amfibolitt, 

middelskornet  

Plagioklas, 

hornblende, 

biotitt, sulfid-

kalsittminerali

sering på 

overflaten 

ikke 

rusten 23,2 23,6 0,4 Rørholtveien 

872 597 0,060 Hornblenditt 

Plagioklas, 

hornblende, 

glimmer, 

noen få 

sulfidkrystalle

r 

noe 

rusten 23,2 23,4 0,2 Rørholtveien 

873 131 0,013 

Migmatitt, 

middels-

grovkornet 

Kvarts, 

feltspat, 

biotitt 

Forkastni

ng 

krysser 

veilinja, 

sulfidbånd 

på andre 

siden av 

veien 23,2 23,4 0,2 E18 - Rørholtveien 

          

          

875 679 0,068 

Båndgneis/ 

glimmergneis 

Kvarts, 

feltsp., biotitt 

noe 

forvitret, 

brunruste

n 20,8 23,3 0,5 

Eikeland uforvitret 

utenfor korridoren  
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875

b 6005 0,601 

Båndgneis/ 

glimmergneis 

Kvarts, 

feltsp., biotitt 

bleknet, 

sulfider 

sammen med 

kvartsmineral

isering, 

lagdelt 

forvitret, 

oppsmuld

ret, brun- 

og 

gulrusten 20,5 22,4 1,9 

Eikeland forvitret 

utenfor korridoren 

 


