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INNLEDNING
I forbindelse med planlagte utbedring av E 39 gjennom Kristiansand er det planlagt ny to -løps
tunnel gjennom Hanneviktoppen, mellom Gartnerløkka og Meieriet. Her opptrer det to
svakhetssoner som er kjerneboret.

Figur 1: Kart med kjerneborhullene tegnet inn med rødt. Svakhetssonenen er markert med grønt.

Kjerneboringene er gjennomført av GeoDrilling AS. Det er ikke tatt orienterte prøver. Borelogg
fra entreprenøren foreligger også som grunnlag for denne rapporten.
Loggingen av kjernen er gjort i flere omganger den 9. og 17. desember 2013 og 16. og 17.
januar 2014. Loggingen er gjort av geolog Stefan Degelmann og ingeniørgeolog Ingrid M. Olaisen
Hagen.
Denne rapporten beskriver kun kjernene utfra kjerneloggingen. Det vil si at rapporten kun gir en
oversikt over de observasjonene som er sett under kjerneloggingen og inneholder ingen
tolkninger av forholdene som er observert.

2.

METODER

2.1

Klassifisering av kjerner og begrensninger
Vi har klassifisert kjernene ut fra fire av seks av parameterne som brukes ved beregning av Q verdien. Nedenfor er en kort beskrivelse av de seks parameterne.
RQD defineres som summen av lengder av alle kjernebiter lengre enn 10cm, angitt i prosent av
total kjernelengde. Hvis avstanden mellom sprekkene i kjernen er kortere enn 10 cm vil dette
redusere RQD. RQD vil påvirkes av borehullets retning i forhold til sprekkesystemene. Enkelte
ganger kan det være vanskelig å avgjøre om sprekkene i kjernen er opprinnelige eller om de er
blitt initiert i boreprosessen eller under eventuell frakt.
Jn beskriver antall sprekkesett. Estimert verdi fra borekjerner vil ofte være e n minimumsverdi,
da sprekker parallelt med borekjernen sjelden vises, og siden det er vanskelig å oppfatte
sprekkesett med stor sprekkeavstand.
Jr beskriver sprekkeruheten. Sprekkeflaten i kjerneprøver er små, og det vil ofte være vanskelig
å beskrive om en sprekk er bølget eller plan.
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Ja beskriver sprekkefyllingen, og bestemmes ved å se på mengde/tykkelse og type mineraler. Ja
kan ofte lett underestimeres da myke leirfyllinger ofte vaskes ut under boringen.
Jw er en sprekkevannsparameter, og kan kun bestemmes ut fra anleggets forutsetninger og
observasjoner i tunnel. Det er ikke gjennomført vanntapsmålinger i borehullet og Jw er derfor
ikke estimert.
SRF er ikke estimert. Denne parameteren er et en justering i forhold til spenningene i berget.
Siden tunnelen vil være ganske grunn, kan SRF variere fra 5 til 15, alt etter avstand til overflaten
og eventuelle bredder på svakhetssoner.
Det er viktig å vite at borekjerner kun er et nålestikk i en stor tunnel. Klassifiseringen av
kjernene er et hjelpemiddel og gir kun en indikasjon på forventet bergkvalitet.
2.2

Metode for kjerneboring
Kjerneboringen er gjennomført med Diamec U-6 APC Deep-Hole, 2006 mod. Borerigg,
hydraulikkaggregat, winch og pumper. Hullene er boret med NQ/3 som gir ett hull på 74mm og
en kjerne på 45mm. Enkelte deler av borehull K3 er boret med plastliner for å hindre kjernetap.
Det er ikke kjernetap som følge av dårlig berg. Det ble boret noen meter med plas tliner, men
denne ble ofte brukt etter å ha boret noen meter i dårlig berg. Svakhetssonene var såpass korte
slik at da plastliner ble brukt var det bedre berg allerede.
De borede kjernene er lagt i kasser med lokk som har plass til 7 løpemeter kjerne.
Vann til kjøling av hydraulikk og kjerneboring er tatt fra offentlige vannkummer i nærheten av
borepunktene.
Kjernene er tatt opp i fire punkter. K1, K2, K3 og K4 etter tabell 1 under.
Tabell 1: Plassering, retning og helning på borehullene.

Merknader

UTM32East

UTM32North

H

NTM7East

NTM7North

K1

Målt

438383,2

6444573,7

31

126714,2

K2

Målt

438346,3

6444588

32,1

126677

K3

Målt*

438572

6444728

K4

Målt*

438567

6444733

*

Stigning i
grader

1015481,6

Retning
360
grader
61

1015495

74

2,6 opp

51

88

7 ned

50

95

12 ned

1,2 ned

Borehull K3 og K4 lå begravet under s nø på måletidspunktet. D isse er derfor ikke målt inn nøyaktig, men det er

tatt utgangs punkt i c ontaineren det er boret fra. D is se bør måles inn nøyaktig når s nøen s melter.

2.3

Logging
Kjernene fra hull K1 og deler av hull K2 er logget utendørs. Resten av K2, hele K3 og K4 er
logget innendørs. Observasjoner og merknader er dokume ntert på kjerneloggingsskjemaer som
er ført over i Excel-fil som er vedlagt (vedlegg 2)
Alle kjernekassene er fotografert og bildene ligger vedlagt (vedlegg 3)
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BERGGRUNNSGEOLOGI
Berggrunnen i Kristiansand er en del av Agderkomplekset. I henhold til NGU’s berggrunnskart går
den planlagte tunnelen i amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis som stedvis er utsatt for
partiell oppsmelting og har fått et migmatittisk utseende.
I felt er det observert migmatittisk gneis, øyegneis, amfibolittisk gneis og glimmerrik gneis.
Enkelte steder kan det observeres pegmatittiske årer. Kornstørrelsen varierer fra fin- til
grovkornet.

4.

KORT GEOLOGISK BESKRIVELSE AV BORKJERNENE
Borkjernene består i all hovedsak av båndgneis. Det er vekslende lag av grå båndgneis med høyt
innhold av mafiske mineraler som amfibolitt og biotitt, og lysrosa granittisk gneis med høyt
innhold av felsiske mineraler som kvarts og feltspat. Det opptrer også bånd med grovkornet
granittisk sammensetning der krystallteksturen viser at bergarten har rekrystallisert. Disse
båndene veksler mellom hvit og rød. Dette grunnet ulikt innhold av kalife ltspat (rosa) og
plagioklas (hvit).
De mørke mineralkornene i båndgneisen er tydelig orientert i samme retning. De platenåleformede mineralene er blitt parallelorientert når bergarten har gjennomgått metamorfose.
Dette kalles foliasjon og kan gi inntrykk av en lagning i bergarten.
Oppsprekkningen i den amfibolittrike båndgneisen skjer i hovedsak langs foliasjonen.

4.1

Kjerneborehull K1

4.1.1 Generelt
Kjerneboring 1 er boret for å treffe vestre svakhetssone. Hullet er boret fra Meieriet, 84 m, i
retning 61.3˚ fra nord med helning 2.6˚ oppover fra horisontalen. Svakhetssonen ble truffet
etter ca 63m. Plasseringen av borehullet kan sees på figur 2 og kart i vedlegg 1.
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Figur 2: Plassering av borehull K1 og K2. Vestre svakhetssone er markert med grønt.

Kjernelogg med geologisk beskrivelse, kjernetap, knust kjerne, sprekker og RQD verdier ligger
ved i vedlegg 2. Bilder av kjernene kan sees i vedlegg 3.
4.1.2 Geologisk beskrivelse av kjernen
Kjernen fra K1 består i hovedsak av den grå amfibolittiske båndgneisen. Se loggen i vedlegg 2
for mer detaljer.
4.1.3 Sprekker/sprekkesett/sprekkekarakter
Under logging av kjernene er det registrert gjennomgående to sprekkesett, pluss sporadiske
sprekker (Jn=6). Det ene sprekkesettet følger parallelt med foliasjonen. Disse sprekkene er
hovedsaklig rue og bøgete, men rue og plane sprekkeplan forekommer også. (Jr=3 / Jr=1,5)
Sprekkeflatene er i hovedsak uomvandlede, kun unntaksvis med noe jernutfelling. Enkelte av
sprekkene er i områder med mye glimmer (Ja=1 /Ja=2).
Det andre sprekkesettet står ca 70 – 90 grader på foliasjonen. Disse sprekkene er hovedsaklig
rue og bølgete (Jr= 3). Sprekkeflatene er også her i hovedsak uten sprekkefylling (Ja=1 /Ja=2).
Det er funnet en sprekk med noe leirfylling. (Ja=3)
I tillegg til disse to sprekkesettene opptrer sporadiske sprekker.
RQD-verdien er 100 i store deler av borekjernen. Det er tydelig at bergkvaliteten er bedre vest
for svakhetssonen enn øst for svakhetssonen. RQD-verdien er noe lavere mellom 60m og
borehullets slutt på 84m. Fordeling av RQD er vist i tabell 2. Den antatte svakhetssonen opptrer
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som en tydelig knusningssone som består av løs sand, silt og leire. Knusningssonen er 10 cm
bred slik den er truffet i borehullet, og ligger i sålen i planlagte tunnelprofil.
Tabell 2

RQD intervall

Antall m

Antall sprekker/m

Prosent

Klassifisering

0-25
25-50

0,6
2

5-30
3-10

0,7%
2%

A Meget sterkt oppsprukket
B Sterkt oppsprukket

50-75
75-90

15
1

2-7
4-5

18%
1,3%

C Moderat oppsprukket
D Lite oppsprukket

90-100
Sum

65,4
84

1-6

78%
100%

E Meget lite oppsprukket

4.1.4 Knusningssoner
Mellom dybde 36-39 m, 43-44.5 m, 65.7-66.9 m, 75.5-81 m er kjernen tettere oppsprukket enn
resten av kjernen. Den er her grovknust, men ikke mer enn at RQD senkes til 60 -50.
Mellom dybde 60.5 og 63.5 er kjernen tettere oppsprukket enn tidligere og på de siste 7cm er
kjernen helt knust og forvitret. Den siste oppknuste delen består av sand, silt og leire.
4.2

Kjerneboring K2

4.2.1 Generelt
Kjerneboring av hull K2 er gjennomført for å treffe den vestre sva khetssonen. Det er boret fra
Meieriet, 112m i retning 74,4˚ fra nord med 1.2˚ helning nedover fra horisontalen..
Svakhetssonen ble truffet etter 63m. Plasseringen av kjerneboring K2 kan sees i kart i vedlegg 1
og figur 2.
Kjernelogg med geologisk beskrivelse, kjernetap, knust kjerne, sprekker og RQD verdier ligger
ved i vedlegg 2. Bilder av kjernene kan sees i vedlegg 3.
4.2.2 Geologisk beskrivelse av kjernen
Kjernene i borehull K2 består som K1 hovedsaklig av den grå amfibolittiske båndgneisen. Mer
detaljer kan sees i loggen i vedlegg 2.
4.2.3 Sprekker/sprekkesett/sprekkekarakter
Det er registrert gjennomgående to sprekkesett, pluss sporadiske sprekker (Jn=6), unde r logging
av kjernen. Det ene sprekkesettet følger paralellt med foliasjonen. Disse sprekkene er
hovedsaklig rue og plane (Jr=1,5). Sprekkeflatene er i hovedsak uomvandlede, kun med noe
jernutfelling. Enkelte av sprekkene er i har mye glimmer på sprekkeoverflaten. (Ja=1 / Ja=2)
Det andre gjennomgående sprekkesettet står ca 70 – 90 grader på foliasjonen. Disse sprekkene
er hovedsaklig rue og bølgete (Jr= 3). Sprekkeflatene er også her i hovedsak uten sprekkefylling
(Ja=1 /Ja=2) men det er funnet leire på e n del sprekker mot enden av kjernen (Ja=3). Leiren er
i hovedsak lys gulaktig til brun. Det er ikke gjort tester på svelleegenskapene til leiren.
Leirematerialet i kjernen er for lite til at det vil kunne analyseres for fri svelling, fritt svellevolum
og svelletrykk. Det kan gjøres en analyse ved XRF, men dette er en kostbar analyse. Det er
usikkert om leiren sveller.
I tillegg til disse to sprekkesettene opptrer sporadiske sprekker. Det er oppdaget noen sprekker
som går på langs med kjernen. Disse sprekkene kan opptre oftere enn det som er dokumentert
fra kjerneloggingen.
RQD verdien er nærmere 100 i store deler av borekjernen. Kjernen har enkelte områder med
vesentlig lavere RQD, men dette gjelder kun unntaksvis der det er knusnin gssoner.
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Bergkvaliteten er gjennomgående god gjennom hele kjernen. Borehullet har en fordeling av RQD
som vist i tabell 3.
Tabell 3

RQD intervall

Antall m

Antall sprekker/m

Prosent

Klassifisering

0-25
25-50

3,5
-

6-10
6-15

3,1%
-

A Meget sterkt oppsprukket
B Sterkt oppsprukket

50-75
75-90

4
11,5

4-15
4-10

3,6%
10,3%

C Moderat oppsprukket
D Lite oppsprukket

90-100
Sum

93
112

4

83%
100%

E Meget lite oppsprukket

4.2.4 Knusningsone
Mellom dybde 6-7 m, 18.2-19 m, 28.5-29.5 m, 59.2-59.5 m, 63.1-63.6 m,73.5-74 m, 104-105
m er kjernen tettere oppsprukket enn resten av kjernen. Kjernen er her grovknust, med
korndiameter mellom 0,2cm – 6cm
Fra dybde 100.6 m til ca 105 m er bergaten av betydelig dårligere kvalitet. Bergarten her er
veldig omdannet, og største parten av denne delen av kjernen er totalomvandlet til leire. De
mørkegrå delene av kjernen er noe hardere og mer inntakt enn de lyse partiene. Det er usikkert
om denne leiren sveller. Se kommentar i kap 4.2.3.
4.3

Kjerneboring K3

4.3.1 Generelt
Kjerneboring 3 er boret for å treffe midtre svakhetssone. Hullet er boret fra den tidligere
barnehagen i 4629 Porsveien 2, Kristiansand, 93.7 m retning 88˚ fra nord med helning 7˚
nedover fra horisontalen. Diameter på kjernen er 45mm. Det er truffet flere svake soner i
borehullet. Plasseringen av borehullet kan sees på kart i vedlegg 1 og figur 3.
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Figur 3: Kart med borehull K3 og K4 tegnet inn. Midtre svakhetssone er markert med grønt.

Kjernelogg med geologisk beskrivelse, kjernetap, knust kjerne, sprekker og RQD verdier ligger
ved i vedlegg 2. Bilder av kjernene kan sees i vedlegg 3.
4.3.2 Geologisk beskrivelse av kjernen
Kjernen fra K3 er tydelig mer oppsprukket enn kjernen fra K1 og K2. K3 er boret nærmere
fjelloverflaten og er av den grunn mer påvirket av vann og overflateforvitring som gir flere og
tydeligere sprekker.
De øverste 7 m av borekjernen mangler, da denne delen var løsmasse.
4.3.3 Sprekker/sprekkesett/sprekkekarakter
Det er registrert gjennomgående to til tre sprekkesett, pluss sporadiske sprekker (Jn=6 / Jn=9),
under logging av kjernen. Det ene sprekkesettet følger parallelt med foliasjonen. Disse sprekkene
er hovedsaklig rue og plane (Jr=1,5). Sprekkeflatene er i hovedsak uomvandlede, kun med noe
jernutfelling. Enkelte av sprekkene er i har mye glimmer på sprekkeoverflaten. (Ja=1 / Ja=2)
Det andre gjennomgående sprekkesettet står ca 70 – 90 grader på foliasjonen. Disse sprekkene
er hovedsaklig rue og bølgete (Jr= 3). Disse sprekkeflatene er også i hovedsak uten
sprekkefylling (Ja=1 /Ja=2) men det er funnet leire på flere sprekker i nærheten av
knusningssoner i kjernen (Ja=3). Leiren er i hovedsak lys gulaktig til brun og noe lys blå. Det er
usikkert om leiren sveller, se kommentar i kap 4.2.3
Det tredje sprekkesettet som er observert opptrer parallelt med hullets orientering. Disse
sprekkene er oftest rue og bølgete (Jr=3) De er i likhet med sprekkesett nr to ofte leirebelagte i
nærheten av svakehets- knusningssoner, men ellers uten særlig sprekkebelegg annet en noe
jernutfelling.
RQD verdien er gjennomgående lavere i denne kjernen enn de to foregående kjernene. RQD
verdien blir høyere i den dypeste delen av kjernen. Kjernen har enkelte områder med vesentlig

E 1 8/E39 G artnerløkka-meieriet

8 av 9

lavere RQD, men dette gjelder kun unntaksvis der det er knusningssoner. Borehullet har en
fordeling av RQD som vist i tabell 4.
Tabell 4

RQD intervall

Antall m

Antall sprekker/m

Prosent

Klassifisering

0-25
25-50

8,2
2,2

6-20
11-13

9%
2,5%

A Meget sterkt oppsprukket
B Sterkt oppsprukket

50-75
75-90

26,5
28,2

2-14
1-15

28%
30%

C Moderat oppsprukket
D Lite oppsprukket

90-100
Sum

28,5
93,6

2-7

30,5%
100%

E Meget lite oppsprukket

4.3.4 Knusningsoner
Mellom dybdene 27.5 m – 29 m, 37.1 m – 38.2 m og 74 m - 76.2 m er er kjernen tettere
oppsprukket enn resten. Den er her grovknust, med korndiameter mellom grus og stein.
Det er flere korte områder med lengde opptil 20cm der bergarten også er tettere
oppsprukket,disse sonenen har en innvirkning på kjernen som fører til lavere RQD.
Fra dybde 69.8 m - 71.9 m opptrer en sone med delvis omdannet bergart og med mye finknust
berg. Den første halve meteren er helt omdannet og består kun av sand, silt og noe leire. Resten
er grovknust berg.
Mellom dybde 83 m og 86,5 m er den verste svakhetssonen/knusningssonen i denne kjernen.
Den første 1,5 m av denne sonen er grovknust før 1,5 m med ekstremt omdannet knust bergart.
Den mest oppknuste delen består kun av silt, sand og noe leire.
4.4

Kjerneboring K4

4.4.1 Generelt
Kjerneboring 4 er i likhet med K3 boret for å treffe midtre svakhetssone (figur 3). Hullet er boret
fra den tidligere barnehagen på adresse Porsveien 2, 4629 Kristiansand. Det er boret 95.6 m i
retning 95˚ fra nord med 12˚ helning ned fra horisontalen. Det er truffet flere svake soner i
borehullet. Plasseringen av borehullet kan sees på kart i vedlegg 1 og i figur 3.
Kjernelogg med geologisk beskrivelse, kjernetap, knust kjerne, sprekker og RQD verdier ligger
ved i vedlegg 2. Bilder av kjernene kan sees i vedlegg 3.
4.4.2 Geologisk beskrivelse av kjernen
Borkjernen består i all hovedsak av mørk båndgneis slik som kjerne K3. Det er også her områder
med en tydelig rød, mer kvartsrik bergart og større områder med grønn epidot. Kjernen fra K4 er
av bedre kvalitet enn K3, men forsatt betydelig dårligere enn K1 og K2. Dette hullet er boret
dypere enn K3.
De øverste 6m av borekjernen mangler, da denne delen var løsmasse.
4.4.3 Sprekker/sprekkesett/sprekkekarakter
Det er registrert gjennomgående to til tre sprekkesett, pluss sporadiske sprekker (Jn=6 / Jn=9),
under logging av kjernen. Det ene sprekkesettet følger parallelt med foliasjonen. Disse sprekkene
er hovedsaklig rue og plane (Jr=1,5). Sprekkeflatene er i hovedsak uomvandlede, kun med noe
jernutfelling. Enkelte av sprekkene har mye glimmer på sprekkeoverflaten. (Ja=1 / Ja=2)
Det andre gjennomgående sprekkesettet står ca 45 – 90 grader på foliasjonen. Disse sprekkene
er hovedsaklig rue og bølgete (Jr= 3). Disse sprekkeflatene er også i hovedsak ute n
sprekkefylling (Ja=1 /Ja=2) men det er funnet leire på flere sprekker i nærheten av
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knusningssonene i kjernen (Ja=3). Leiren er i hovedsak lys gulaktig og noe lys blå. Det er
usikkert om leiren sveller, men enkle undersøkelser under logging tilsier at de t kan være tilfelle.
Det tredje sprekkesettet som ofte treffes på går langs med kjernelengden. Disse sprekkene er
oftest rue og bølgete (Jr=3) De er i likhet med sprekkesett nummer to ofte leirebelagte i
nærheten av svakhets-/knusningssoner, men ellers uten særlig sprekkebelegg annet en noe
jernutfelling.
RQD-verdien er gjennomgående lavere i denne kjernen enn i K1 og K2, men høyere enn i K3.
Kjernen har enkelte områder med vesentlig lavere RQD, men dette gjelder kun unntaksvis der
det er knusningssoner. Det er færre knusningssoner i denne kjernen enn i K3. Borehullet har en
fordeling av RQD som vist i tabell 5.
Tabell 5

RQD intervall

Antall m

Antall sprekker/m

Prosent

0-25
25-50

4
-

7-15
8-20

4%
-

50-75
75-90

22
14,2

1-18
4-12

23%
15%

90-100
Sum

55,4
95,6

0-10

58%
100%

Klassifisering
A Meget sterkt oppsprukket
B Sterkt oppsprukket
C Moderat oppsprukket
D Lite oppsprukket
E Meget lite oppsprukket

4.4.4 Knusningsoner
Det forekommer 5 til 10 cm knusningssoner mellom 6-14 m og ved 39 m, se kjerneloggen for
detaljer. Til tider er det relativt store biter, opptil 5cm, men sprekkene er for tettte til å logge
hver for seg.
Fra 10m - 11.20m og 14.80m - 15.10m, 54.70-54.85m er kjernen også grovknust. Bitene har
størrelse mellom 0.5cm og 5cm. Det er noe leire på sprekkene i disse knuste områdene.
Fra 36.40m - 38.10m dyp er det ett område som består av samme bergart som tidligere,
båndgneis, men denne er mer forvitret og har en noen annen farge. Det er også grovknust hele
veien. Kjernen er noe tettere oppsprukket mellom 36.60-36.80m.
Ved dyp 45.40m - 45.70m er det en leirinfisert sone. Dette er en tydelig svakhetssone. Det er
lommer med leire på relativt inntakt bergart. Og partiet på 15cm mellom 45.55m - 45.70m er
totalomvandlet til ren leire, silt og sand. Sand/sillt/leire materiale er lys grønt, og sveller noe ved
enkle tester
Også ved dyp 60.70m - 61.20m er det en tydelig svakhetssone. Bergarten er blitt totalomvandlet
til tykk leire, silt og sand mellom 60.80-6.90. Ellers i sonen er det fin grus og sand. Det sandige
materialet er også her lys grønt på farge. Det er ikke gjort tester på svelleegenskapene til leiren.
Se kommentar i kap 4.2.3.
På dyp mellom 63.50m - 64m, 66.40m - 66.70m og 68.45m - 68.65m er kjernen igjen
grovknust. Det er noe lys blå leire på sprekker. På denne dybder, mellom 62m – 69m er det leire
også på de sprekkene som ikke er del av knusningssonene. Se loggene for detaljer.
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VEDLEGG 1 – KART

0 -1
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0 -2

Supplement 1: Kart over området med alle fire kjerneborehullene inntegnet. Svakhet ssonene er markert
med grønt.
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VEDLEGG 2 - KJERNELOGGER

0 -3
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VEDLEGG 3 – BILDER

0 -4
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Kjerneborhull K1

K1 I: 0m-7m

K1 II: 7m-14m

K1 III: 14m-21m

0 -5
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K1 IV: 21m- 28m

K1 V: 28m- 35m

K1 VI: 35m- 42m

0 -6
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K1 VII: 42m – 49m

K1 VIII: 49m – 56m

K1 IX: 56m – 63m

0 -7
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K1 X: 63m – 70m

K1 XI: 70m- 77m

K1 XII: 77m – 84m

0 -8
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Kjerneborhull K2

K2 I: Typisk migmatittisk struktur som er vanlig i kjernene.

K2 II: Vanlig veksling mellomgrå båndgneis og lys / rosa pegmatittisk bergart.

0 -9
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K2 III:1 0-7m

K2 IV: 7-14m

K2 V: 14m-21m

0 -1 0
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K2 VI: 21m-28

K2 VII: 28m-35m

K2 VIII: 35m- 42m

0 -1 1
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K2 IX: 42m-49m

K2 X: 49m-56m

K2 XI: 56m-63m

0 -1 2
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K2 XII: 63m-70m

K2 XIII: 70m-77m

K2 XIV: 77m-84m

0 -1 3
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K2 XV: 84m-91m

K2 XVI: 91m-98m

K2 XVII: 98m-105m

0 -1 4
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K2 XVIII: 105m-112m

0 -1 5
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Kjerneborhull K3

K3 I: Detaljbilde, leire på sprekkeflate.

K3 II: 7m-14m

0 -1 6
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K3 III: 14m-21m

K3 IV: 21m-28m

K3 V: 28m-35m

0 -1 7
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K3 VI: 35m-42m

K3 VII: 42m-49m

K3 VIII: 49m-56m

0 -1 8
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K3 IX: 56m-63m

K3 X: 63m-70m

0 -1 9
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K3 XI: 70m-77m

K3 XII: 77m-84m

K3 XIII: 84m-91m

0 -2 0
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K3 XIV: 91m-93.7m

0 -2 1
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Kjerneborhull K4

K4 I: Detaljbilde, epidotfylt sprekk.

K4 II: Detaljbilde, leirebelegg i langsgående sprekk.

0 -2 2
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K4 III: Detaljbilde, papiraktig leirebelegg fra sprekkeflate.

K4 IV: 6m-13m

1 -2 3
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K4 V: 13m-20m

K4 VI: 20m-27m

K4 VII: 27m-34m

1 -2 4
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K4 VIII: 34m-41m

K4 IX: 41m-48m

K4 X: 48m-55m

1 -2 5
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K4 XI: 55m-62m

K4 XII: 62m-69m

K4 XIII: 69m-76m

1 -2 6
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K4 XIV: 76m-83m

K4 XV: 83m-90m

K4 XVI: 90m-95.6m

1 -2 7

