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Til: Bjarte Steinhovden 

Fra: Norconsult v/Henning Tiarks 

Dato 2018-01-04 

Reguleringsplan for Breivika industriområde  

Input til planprogram - Geoteknisk vurdering 

Innledning 

Norconsult AS har på oppdrag for Breivika Eigedom AS utarbeidet planprogram som grunnlag for 

detaljreguleringsplan for Breivika industriområde, del I og del II i Bremanger kommune. Norconsult 

rapport 5165540-002-E05, ref. [1], tar for seg planprogrammet for skisserte tiltak. Planene omfatter 

masseuttak og fylling i sjø for etablering av nytt landareal for næringsutvikling.  

Dette notatet presenterer overordna geotekniske vurderinger mht. de skisserte tiltakene. 

 

 

Figur 1 Planområdet og foreløpig avgrensning for land- / tilleggsareal 1A og 1B (Plan 2 er masseuttak).  

 

Terreng- og grunnforhold 

Terrenget er preget av bratte fjellsider og lite areal dannet av løsmasser i overgang til fjorden. Det er 

to bekker i området som har utløp mot Breivika. Sjøbunnen i planområdet er kartlagt og viser 

skråningshelninger rundt 1:3 ned til ca. 30 m vanndybder i området 1A. Planområdet 1B viser noe 

slakere helning (figur 2). 

En terrengrygg som går ut i bukta der hvor moloen for småbåthavna ligger i dag skiller et planområde 

1A og 1B. Det er i området med dagens småbåthavn at det største landarealet er planlagt (1B). 
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Figur 2: Plassering av beregningsprofiler. Topografisk kart fra planområdet (http://www.norgeskart.no/). 

 

Området ligger under den marine grensa og det er mulighet for at det kan forekomme marine silt- og 

leire avsetninger (kohesjonsmateriale). Figur 3 viser løsmassekartet. Planområdet består av et topplag 

av forvitret fjell på landsida. I selve Breivika finnes det ingen informasjon om hvilken 

løsmassemektighet, og hvilke løsmassetyper som danner sjøbunnen.  

Det er utført grunnundersøkelser i 2017 av Multiconsult (418726-RIG-RAP-001 Grunnundersøkelse 

geoteknikk, Steinvik rensefisk AS – Breivika, Bremanger, datert 30.08.2017). 

Det er analysert sammensetning av løsmassene ved hjelp av prøvetaking. Sonderinger indikerer 

friksjonsmateriale over berg i planområdet 1A. For det østlige planområdet 1B foreligger ingen 

sonderinger.  

 

Beregningsprofil 1A 

Beregningsprofil 1B 

http://www.norgeskart.no/
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Figur 3: Løsmassekart (http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/). Marin grense er markert med stiplet blå strek, 
plassering av geologisk snitt C-C med svart. 

Figur 4 viser tolket lagdeling for profil C-C fra datarapporten. Elveavsetninger (løst lagret sand) har 

lagt seg på erosjonsskråningen av breelvmaterialet. I bunnen antas morenemateriale i overgang til 

berg. Sonderingsmotstand indikerer løst lagret sand inntil 6 m mektighet. 

 

Figur 4: Tolket lagdeling jf. terrengsnitt C-C. Sonderingsprofiler fra Multiconsults datarapport 2017. 

geol. snitt C-C 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/
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Sjøfylling - planområde 1A 

En stabilitetsvurdering, jf. beregningsprofil 1A, viser at fyllingen kan være stabil med helning 1:1,3, når 

sjøbunnen består av friksjonsmaterialer (sikkerhetsfaktor Fc for effektivspenningsanalysen = 1,30).  

Det er usikkerhet rundt løsmassemektigheter og sammensetning. For detaljprosjektering må det 

utføres supplerende boringer som skissert i figur 5. Består løsmasselaget av kohesjonsmaterialer, 

som leire, må fyllingshelningen slakes ut og stabiliseres med motfyllinger. Dette kan øke 

fyllingsvolumet betraktelig.  

For å etablere en kaifront langs plangrensen 1A er det behov for pelefundamentering / 

stålrørskonstruksjon i det aktuelle området. 

 

  

 

  

Figur 5: Beregningsprofil planområde 1A og undersøkelsesområde for supplerende grunnundersøkelser. 

 

 

 

Datarapport Multiconsult 2017 
(påvist friksjonsmateriale) 

foreslått supplerende grunnundersøkelse 

Plangrense 1A 

evt. kaifront 
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Sjøfylling - planområde 1B 

En stabilitetsvurdering, jf. beregningsprofil 1B, viser at fyllingen kan være stabil med en helning på 

1:1,3 når sjøbunnen ved fyllingsfoten består av friksjonsmaterialer (sikkerhetsfaktor Fc for 

effektivspenningsanalysen = 1,51).  

Det foreligger ingen sonderinger for planområdet og vurderingen baserer seg på at det er 

sammenlignbare avsetningsforhold som i planområde 1A. Sjøbunnen er her noe slakere og dette kan 

indikere at det er større løsmassemektighet. For detaljprosjektering må det utføres supplerende 

boringer som skissert i figur 6. Består løsmasselaget av kohesjonsmaterialer, som leire, må 

fyllingshelningen slakes ut og stabiliseres med motfyllinger. Dette kan øke fyllingsvolumet betraktelig.  

For å etablere en kaifront planområde 1B er det behov for pelefundamentering / stålrørskonstruksjon i 

det aktuelle området. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Beregningsprofil planområde 1B og undersøkelsesområde for supplerende grunnundersøkelser. 

 

 

 

foreslått supplerende grunnundersøkelse 

Plangrense 1B 

evt. kaifront 
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Setninger - planområdene 1A og 1B  

Setningsberegninger kan utføres når det foreligger data fra supplerende undersøkelser. Det vil oppstå 

primærsetninger i løsmassene under fyllmassene og egensetninger i selve fyllingsmaterialet. 

For et friksjonsmateriale vil primærsetninger påløpe i løpet av anleggsfasen og vil resultere i 

merforbruk av masser. Egensetninger i fyllingen vil foregå over lengre tid etter avsluttet utfylling. 

Primærsetninger i et kohesjonsmateriale vil ta lengre tid og kan få konsekvenser for ferdig utbygde 

konstruksjoner, Setninger kan fremskyndes med overfylling/forbelastning og komprimering av 

topplagene.  

Skjevsetninger kan oppstå ved sterkt varierende grunnforhold og store dybdeforskjeller til berg under 

fyllingen. I tillegg kan utformingen av fremtidige bygg og konstruksjoner få betydning for setningsbildet. 

Masseuttak - planområde 2 

Fyllingsmateriale skal tas ut fra bergryggen sør for planområdet 1B. Bergart er beskrevet som 

devonsk sandstein (http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/). Kvaliteten ansees å være god, men bør 

vurderes med hensikt på komprimering og knusing av materialet.  

Stabiliteten til masseuttaket må antakelig sikres ved sprengning i trinn eller «paller». Vurderinger 

knyttet til om plangrensen er tilstrekkelig mht. å ta ut tilstrekkelige mengder og samtidig sikre en stabil 

bergskjæring er ikke vurdert i dette notatet. Detaljprosjektering vil avdekke massebehov i sjøfyllinger 

og ingeniør geolog må vurdere stabiliteten til bergskjæringen. 

Skredfarevurderinger for området er utført av Sweco (NVE rapport 28, 2017). Området er trolig utenfor 

fare for skred fra bratt terreng.  

  

http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/


 

NOTAT 
Oppdragsgiver: Breivika Eigedom AS  

Oppdragsnr.: 5165540   Dokumentnr.: RIG01   Versjon: J01  

 

 

\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\sogndal\516\55\5165540\5 arbeidsdokumenter\57 rig\5165540-rig-n01\5165540-rig01 

reguleringsplan breivika.docx 
2018-01-04  |  Side 7 av 7 

 

 

Oppsummering 

❖ Stabilitetsvurderinger med antatt friksjonsmateriale viser at fyllingsfronten er stabil med 

skråningshelningen på 1:1,3.  

 

❖ For å vurdere gjennomførbarhet og kostnader må grunnforholdene kartlegges i detalj med 

supplerende boringer i nordlige delen av planområdet 1A og for hele planområdet 1B.  

 

❖ Supplerende grunnundersøkelser skal kartlegge løsmassemektigheter og avdekke om det er 

kohesjons-, og/eller friksjonsmaterialer under sjøbunnen. 

 

❖ Fyllingen må detaljprosjekteres inkl. løsninger for ev. kaifront. Plangrensen må ta høyde for 

stort fyllingsutslag.  

 

❖ Detaljprosjekteringen vil avgjøre massebehov i stabile sjøfyllinger samtidig som at 

stabilitetsvurderinger ved masseuttaket avgjør hvor store volum som er tilgjengelig innenfor 

skisserte plangrense. 
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