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Sammendrag 

Norconsult er engasjert av Breivika Eigedom AS i forbindelse med regulering av Breivika 

industriområde del I og II i Bremanger kommune. Del I planlegges i eksisterende småbåthavn ved 

utfylling i sjø. Det er tenkt at stein til utfylling i sjø skal tas fra del II som et massetak, og at området 

kan benyttes til industri i etterkant. Det er utført en ingeniørgeologisk vurdering av industriområde del 

II.  

Uttak av berg til industriområde   

Berggrunnen i området består av en massiv og kompetent sandstein som vurderes som velegnet til 

masseuttak for fylling i sjø. Det er ikke utført detaljprosjektering av massetaket, men det er gitt 

anbefalinger til design for å ivareta detalj- og totalstabilitet på en hensiktsmessig måte. Massetaket 

anbefales utformet med en veggvinkel på 50° - 52° for å sikre totalstabiliteten i uttaket. Kinematisk 

analyse viser at risikoen for kileutglidning fra skjæringene reduseres med en slakere helning (f. 

eks.1:6 = 81°). Dette vil imidlertid være mer arealkrevende enn om pallene tas ut med vertikale 

vegger, og kan være vanskelig å imøtekomme på grunn av ønsket om å utnytte mest mulig utsprengt 

areal til industriområde. Det vurderes å være gjennomførbart å ta ut paller med vertikale vegger, men 

dette vil øke risikoen for kileutglidning. Videre anbefales det et design med brede sikringshyller for å 

ivareta detaljstabiliteten. Bredden på sikringshyllene vil avhenge av pallhøyden som velges. Videre 

prosjektering må gjøres ut ifra stedlige geologiske forhold, sikringsbehov og landskapstilpasning.  

Første fase av massetaket planlegges tatt ut fra området ved fylkesvegen. Det anbefales at videre 

uttak gjøres fra toppen av massetaket og nedover for å ha kontroll på bredde av sikringshyller. Det må 

settes av tilstrekkelig areal på framtidig industriområde til en sikkerhetssone i nedkant av nederste 

pall, bredden på denne bør være minst 4 m om nedre pallehøyde er 9 m, slik som planlagt.  

Orientering av massetakets bakvegger bør tilpasses stedlig oppsprekking og terreng. Planområdets 

bakre grense mot sørøst vurderes å ha en gunstig orientering for massetakets bakvegg. Bakveggen 

mot sørvest bør orienteres noe mer øst-vest enn foreliggende plangrense, dette for å optimalisere 

orientering i forhold til observerte sprekkesett og eksisterende berghamre. Det vurderes likevel som 

gjennomførbart å følge plangrensen, slik nåværende plan foreslår. 

Skredfare 

Det er ikke kjent hva industriområdene planlegges benyttet til, det tas derfor høyde for at det vil 

etableres byggverk som utløser krav til sikkerhetsklasse S3, med største tillatte nominelle årlige 

sannsynlighet for skred 1/5000. Det er utført faresonekartlegging av Bremanger kommune i regi av 

NVE. I denne vurderingen er industriområde del I vurdert å ha akseptabel risiko for skred i henhold til 

sikkerhetsklasse S1, S2 og S3. Norconsult har derfor ikke vurdert skredfaren for dette området.  

Deler av industriområde del II ligger innenfor vurdert område for faresonekartleggingen, og det er 

definert faresoner med steinsprang som dimensjonerende skredtype innenfor planområdet. Videre er 

deler av planområdet definert innenfor aktsomhetsområder for steinsprang og snøskred. På bakgrunn 

av terreng vurderes industriområde del II å ha akseptabel risiko for jord- og flomskred og snø- og 

sørpeskred. Berghamrene øst og sentralt i området vil innlemmes i massetaket, og eventuell skredfare 

fra disse vil etter tiltaket være eliminert. Det planlegges ikke utnyttelse av industriområde vest i 

planområdet, med unntak av en intern tilkomstveg ned mot fylkesvegen. Berghamrene vest i 

planområdet vil derfor ikke berøres av massetaket. Det er definert faresoner i fremkant av disse 

berghamrene. Om det er ønskelig å benytte dette området, må eventuelle sikringstiltak og utforming 

av skjæringer vurderes nærmere ved detaljprosjektering for å øke sikkerheten mot skred i dette 

området. Entreprenør må i anleggsfasen være oppmerksom på faren for nedfall fra berghamrene i 

området.  
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 Innledning  

 Bakgrunn og hensikt  

Norconsult er engasjert av Breivika Eigedom AS i forbindelse med regulering av Breivika 

industriområde del I og II i Bremanger kommune. Del I omfatter etablering av industriområde ved 

utfylling i sjø ved eksisterende småbåthavn. Del II omfatter masseuttak for uttak av bergmasser til del I 

og er planlagt benyttet til industriområde etter endt uttak av bergmasser. Det er søkt om dispensasjon 

for å begynne masseuttaket før ny reguleringsplan er vedtatt, aktuelt område for første fase av 

massetaket er vist med stiplet rød linje i Figur 1.   

Foreliggende rapport gjelder for masseuttak og planlagt industriområde del II, planområdet er vist i 

Figur 1. Rapporten gir en ingeniørgeologisk vurdering av bergmassekvalitet, metodikk for uttak og 

avslutning og sikring av masseuttak og industriområde. Deler av planområdet er også definert innenfor 

aktsomhetsområder for skred, noe som utløser krav til skredfarevurdering for reguleringsplan.  

 

Figur 1: Kart som viser planområde del II. Dette kartet ligger til grunn for foreliggende rapport. 
Bakvegger/skjæringer i framtidig massetak er navngitt A og B. Dispensasjonsområde for fase 1 av uttaket er vist 

med stiplet rød linje.  
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 Grunnlagsmateriale  

Følgende grunnlagsmateriale er benyttet i utarbeidelsen av denne rapporten:  

• Topografiske kart hentet fra www.norgeskart.no. 

• Flybilder fra www.norgeibilder.no  

• Berggrunn- og løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelse (NGU, 2018). 

• Aktsomhetskart for snøskred, jord- og flomskred og steinsprang (NVE, 2018). 

• Oversikt over historiske skredhendelser (NVE, 2018) og Statens vegvesen vegkart (Statens 

vegvesen, 2018). 

• Helningskart fra Norges geotekniske institutt (NGI, 2018). 

• «Flaum og skredfare i arealplanar», retningslinjer nr. 2/2011 med vedlegg (NVE, 2014a) 

• «Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og byggesak» 

(NVE, 2014b) 

 Feltkartlegging  

Feltkartlegging ble utført av ingeniørgeologene Torgeir Sandøy og Martine Lund Andresen 8. mars 

2018. Været var pent og terrenget tilnærmet snøfritt på tidspunkt for befaring. Det ble gjort vurdering 

av bergmassekvalitet og oppsprekking, løsmassemektighet og skredfare. Dette ble utført ved 

registrering av sprekkeorienteringer, mulige løsneområder for skred og kartlegging av blokker fra 

tidligere hendelser.  

 Geoteknisk kategori  

Geoteknisk kategori blir satt som et produkt av prosjektets konsekvens-/ pålitelighetsklasse (CC/RC) 

og vanskelighetsgrad (Tabell 1). Kategori settes i henhold Eurokode 7 og Veileder for bruk av 

Eurokode 7 til bergteknisk prosjektering (Den Europeiske standardiseringsorganisasjonen, 2016) og 

(NBG, 2011). 

Tabell 1: Vurdert geoteknisk kategori for massetaket er vist med rød ring (NBG, 2011). 

Konsekvens-/ 

Pålitelighetsklasse 

Vanskelighetsgrad 

Lav Middels Høy 

CC/RC 1 1 1 2 

CC/RC 2 1 2 2/3 

CC/RC 3 2 2/3 3 

CC/RC 4 * * * 

* Vurderes særskilt (gjelder hovedsakelig atomreaktorer og lagre for radioaktivt avfall) 

Total høyde på massetaket blir opp til 45 m. Detaljert plan for uttak av bergmasser er ikke fastsatt, 

men av estetiske og drivetekniske hensyn vurderes det som sannsynlig at bergmassen tas ut i minst 

tre paller (maksimal pallhøyde 15 m). Design av massetaket legger opp til at sikringshyllene skal være 

tilstrekkelig brede til å ivareta detaljstabilitet i massetaket. Bergmassen som skal tas ut består av en 

kompetent og massiv sandstein (meta-sandstein), med lav-middels oppsprekkingsgrad. Terrenget i 

overkant av den bakre skjæringen er slakt, og det er lite eller ingen løsmasser på toppkant. Videre er 

det vurdert å være akseptabel risiko for skred fra naturlig terreng over skjæring. På bakgrunn av 

bergmasse og terreng vurderes vanskelighetsgraden å være «middels».  

http://www.norgeibilder.no/
http://www.norgeskart.no/


n:\516\55\5165540\5 arbeidsdokumenter\60 ingeniørgeologi\dokumenter\rapport_ingeniørgeologi_arealplan brevika 2018-04-

18.docx 

 Oppdragsnr.: 5165540   Dokumentnr.: INGGEO-01   Versjon: J01 

 Ingeniørgeologisk rapport  |  Arealplan Breivika, Svelgen 

 

 2018-04-18  |  Side 7 av 31 

Prosjektet vurderes å ha middels konsekvenser på grunn av mulig tap av mennsekeliv og middels 

økonomiske konsekvenser da eksisterende infrastruktur og bygninger ikke berøres direkte. 

Massetaket vurderes derfor å tilhøre konsekvensklasse (CC/RC) 2, og vurderes videre å ligge i 

geoteknisk kategori 2 (Tabell 1).  

Det kan være aktuelt å revidere valg av geoteknisk kategori når plan for uttak av bergmassen er  

utarbeidet og plan for utnyttelse av området i forbindelse med industriutbygging er fastsatt.   

 Prosjekterings- og utførelseskontroll 

Kontrollklassen til et bygg settes ut ifra valgt konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC) og geoteknisk 

kategori og er gitt i Eurokode 0 (Den europeiske standardiseringsorganisasjonen, 2016). Ut ifra 

prosjektets konsekvens-/ pålitelighetsklasse (CC/RC) og geoteknisk kategori som begge er vurdert å 

være i klasse 2, vil prosjektet havne i prosjekteringskontrollklasse (PKK) 2 (Tabell 2). Dette utløser 

krav til egenkontroll, intern systematisk kontroll og utvidet kontroll (avgrenset til systematisk kontroll). 

Pålitelighetsklasse 2 utløser krav til utførelseskontrollklasse (UKK) 2. UKK 2 stiller krav om 

egenkontroll, intern systematisk kontroll og utvidet kontroll (avgrenset til systemkontroll). 

Tabell 2: Tabell som viser sammenheng mellom pålitelighetsklasse og kontrollklasse. Krav til kontrollklasse og 
kontrollform er gitt i Eurokode 0.  
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 Grunnforhold (faktadel) 

 Topografi og områdebeskrivelse 

Planområdet ligger i lia sør for fylkesveg 614, rett opp for småbåthavna i Breivika. Lia har varierende 

helning, med et brattere parti mot planområdets grense mot sørvest. Terrenget består av flere 

berghamre i kombinasjon med slakere, ulendt terreng. Skråningen er stedvis dekket av et tynt 

løsmassedekke og vegetasjon i form av tynn løvskog og mosedekt skogbunn. Se Figur 2. 

I dag går det en tursti gjennom planområdet. Denne planlegges flyttet noe lenger sørvest, da det skal 

tas ut bergmasse der denne går i dag. Se Figur 1 for plassering av ny tursti. Sør for planområdet 

ligger en opp mot 75 m høy bergvegg (Figur 3).  

 

Figur 2: Bilde som viser en av berghamrene i området og vegetasjonsdekt skogbunn. 
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Figur 3: Oversiktsbilde tatt fra småbåthavn i Breivika. 

 Berggrunn og oppsprekking  

 Berggrunn 

Berggrunnen i området består ifølge berggrunnskart fra NGU av sandstein (Figur 4).  

Observasjoner i felt beskriver en finkorna, massiv og kompetent bergart med liten - middels grad av 

oppsprekking. Observert bergmasse har generelt en rød-brun forvitringsflate, med unntak av i 

skjæringer og i enkelte andre parti, hvor den har en mørk grå/grå farge. Foliasjonen/lagdelingen er 

tydelig bergarten, men det er få eksponerte foliasjonsflater i det kartlagte området. Bergarten virker å 

være noe omvandlet, og vurderes å være en metasandstein.  



n:\516\55\5165540\5 arbeidsdokumenter\60 ingeniørgeologi\dokumenter\rapport_ingeniørgeologi_arealplan brevika 2018-04-

18.docx 

 Oppdragsnr.: 5165540   Dokumentnr.: INGGEO-01   Versjon: J01 

 Ingeniørgeologisk rapport  |  Arealplan Breivika, Svelgen 

 

 2018-04-18  |  Side 10 av 31 

 

Figur 4: Berggrunnskart fra NGU (NGU, 2018).  

 Oppsprekking  

Det ble utført registrering av sprekkeorientering på flere lokaliteter innenfor planområdet. Dette for å 

kunne utføre en kinematisk analyse for å vurdere potensialet for utfall fra framtidige skjæringer samt å 

kunne vurdere stabilitet og optimal orientering på bakvegg i masseuttaket.  

Høyrehåndsregelen er benyttet for strøk- og fallmålinger. De observerte sprekkene er stort sett 

gjennomsettende i bergmassen, med sprekkeavstand 1-4 m. Resultater fra sprekkekartlegging viser at 

området domineres av tre hovedsprekkesett, med et sprekkesett orientert omtrent øst-vest som det 

mest dominerende (Tabell 3, Figur 5, Figur 6). Dette sprekkesettet har gjennomsnittlig helning på 

omkring 80°.  

Tabell 3: Oversikt over gjennomsnittlig strøk/fall for sprekkesett i området. 

Sprekkesett Strøk/fall* Kommentar 

S1 N270°/81° Dominerende sprekkesett 

S2 N310°/84°  

S3 N34°/31° Foliasjon/lagdeling.  

*Høyrehåndsregelen er benyttet for strøk/fall-målinger.  

 

Bergoverflaten er observert å være svært ru for alle registrerte flater i området.  
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Figur 5: Sprekkerose for alle registreringer. 

 

Figur 6: Konturplott for alle registreringer av sprekkeorientering viser at det er tre hovedsprekkesett i området. 
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 Løsmasser 

I følge løsmassekart fra NGU består løsmassene i området av bart fjell, med stedvis tynt dekke (Figur 

7). 

Det ble ikke observert betydelig løsmassemektighet innenfor planområdet på befaring. Det ligger et 

tynt vegetasjonskledd dekke på skogbunnen, men det vurderes å være begrenset mektighet på 

løsmassene under vegetasjonsdekket.   

 

Figur 7: Løsmassekart fra NGU (NGU, 2018). 

 Skredfare 

 Gjeldende retningslinjer 

Krav til sikkerhet som skal legges til grunn ved regulering og byggesak er gitt i plan- og bygningsloven 

(PBL) §§ 28-1 og 29-5 med tilhørende byggeteknisk forskrift (TEK17) §7-3 «Sikkerhet mot skred» 

(Direktoratet for byggkvalitet, 2018).  

NVE sine retningslinjer «Flom- og skredfare i arealplaner» beskriver hvordan skredfare bør utredes og 

innarbeides i arealplaner og hvordan aktsomhetskart og faresonekart kan brukes til å identifisere 

skredfareområder (NVE, 2014a). Til retningslinjene er veilederen «Sikkerhet mot skred i bratt terreng. 

Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og byggesak» tilknyttet, som gir anbefalinger til hvordan 

skredfare bør vurderes og kartlegges i bratt terreng på ulike plannivå etter PBL (NVE, 2014b). 
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I henhold til TEK 17 skal byggverk og tilhørende uteareal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot 

skred slik at krav til nominell årlig sannsynlighet ikke overskrider kravet til sikkerhetsklassen som 

tiltaket tilhører, se Tabell 4.  

Retningsgivende eksempler til bestemmelse av sikkerhetsklasse er beskrevet i TEK 17. Byggverk 

hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke 

plasseres i skredfarlig område. 

Tabell 4: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområder. 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige 
sannsynlighet 

S1 Liten 1/100 

S2 Middels 1/1000 

S3 Stor 1/5000 

 

Det tas høyde for at det kan etableres byggverk som vil havne i sikkerhetsklasse S3 på 

industriområdet. Skredfare er vurdert for alle skredtyper og det er utarbeidet faresonegrenser for 

sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 der dette er aktuelt.  

 Aktsomhetskart 

Store deler av planområdet er definert innenfor aktsomhetsområder for steinsprang og snøskred 

(Figur 8, Figur 9 og Figur 10). Ifølge aktsomhetskart for snøskred utarbeidet av NVE ligger nesten hele 

planområdet innenfor aktsomhetsområdet (Figur 8). Planområdet er ikke definert innenfor 

aktsomhetsområde for jord- og flomskred, men aktsomhetskart for steinsprang viser at deler av 

planområdet er definert innenfor aktsomhetsområde for denne skredtypen (Figur 9). Aktsomhetskartet 

for snøskred og steinsprang utarbeidet av NGI dekker en mindre del av planområdet, disse kartene 

kan ifølge NVEs retningslinjer legges til grunn og benyttes framfor NVE sine kart (NVE, 2014b). 
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Figur 8: Aktsomhetskart for snøskred utarbeidet av NVE (NVE, NVE Atlas, 2018). Omtrentlig avgrensning av 

planområdet for industriområde del II er vist med blått. 
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Figur 9: Aktsomhetskart for steinsprang (grå skravur) og jord- og flomskred (brun skravur) utarbeidet av NVE 

(NVE, NVE Atlas, 2018). Omtrentlig avgrensning av planområdet for industriområde del II er vist med blått. 
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Figur 10: Aktsomhetskart for snøskred og steinsprang utarbeidet av NGI (NVE, NVE Atlas, 2018). Omtrentlig 
avgrensning av planområdet for industriområde del II er vist med blått. 
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 Helningskart 

Planområdet ligger i ei li på sørsiden av fylkesveg 614. Lia er slak (<30°) med et brattere parti (30 -

60°) mot planområdets grense i sørvest.  

 

Figur 11: Helningskart utarbeidet av NGI (NGI, 2018). Omtrentlig avgrensning av planområdet for industriområde 
del II er vist med blått. 

 Registrerte skredhendelser 

Det er ikke registrert historiske skredhendelser i det aktuelle området (NVE, NVE Atlas, 2018) og 

(Statens vegvesen, 2018).  

 Tidligere utførte skredfarevurderinger 

Det er utført en skredfarekartlegging i Bremanger kommune som dekker deler av planområdet. 

Arbeidet er utført av Sweco Norge for NVE og har resultert i en rapport og et faresonekart (NVE, 

2017). Det er definert faresoner for skred innenfor planområdet, der steinsprang er dimensjonerende 

skredtype (Figur 12). Der hvor faresonekart er tilgjengelig vil disse i henhold til NVE sine retningslinjer 

gjelde foran aktsomhetskartene.  
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Figur 12: Faresonekart over området viser at det er definert enkelte faresoner innenfor planområdet. Steinsprang 
er dimensjonerende skredtype for faresonene som berører planområdet (NVE, NVE Atlas, 2018). Omtrentlig 
avgrensning av planområdet for industriområde del II er vist med blått.  

 Forutsetninger for skrefarevurderingen  

I henhold til NVE sine retningslinjer er skredfarevurderingen utført med dagens situasjon lagt til grunn. 

Dette omfatter terreng, vegetasjon, bebyggelse, plangrenser osv.  
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 Ingeniørgeologiske vurderinger (tolkningsdel) 

 Uttak av berg til industriområde 

Det skal tas ut berg som skal benyttes til utfylling i sjø i eksisterende småbåthavn hvor Breivika 

industriområde del I skal etableres. Det er ønskelig å i etterkant kunne utnytte mest mulig av arealet i 

massetaket til industriområde, samtidig er det ønskelig å ta ut mest mulig masser. Masseuttaket vil 

utgjøre et betydelig inngrep i terrenget, det er derfor viktig å ta hensyn til landskap og fotavtrykk i 

etterkant av terrenginngrepet.   

Det er søkt om dispensasjon fra byggegrense i eksisterende reguleringsplan for å begynne uttak av 

masser samt etablere ny avkjørsel i forbindelse med massetaket. Området som planlegges tatt ut i 

første fase er vist i kart over reguleringsplanområdet, se Figur 1.  

 Kinematisk analyse 

Det er utført en kinematisk analyse av registrerte sprekkesett for å vurdere potensialet for 

stabilitetsproblemer og eventuelt hvilken type utglidninger og stabilitetsproblemer en kan forvente. 

Observerte sprekkesett er gjennomsettende, og kan medføre avløste blokker/parti og kiler. Den 

kinematiske analysen er også benyttet i vurderingene av orientering av massetakets bakvegg.  

Det er benyttet friksjonsvinkel på 27° og pallvegger med 81° fall. Videre er sidebegrensning for 

utglidning satt til 20° for plan utglidning og 30° for toppling (Rocscience, 2018). Utført analyse viser at 

det er kinematisk potensiale for utglidning. Det betyr ikke at utglidning nødvendigvis vil skje, da det 

forutsetter at blokkene er avløst langs nødvendige sprekkesett. Bergoverflate og sprekkeflater er 

vurdert å være ru, noe som vil gi motstand mot utglidning. Et kort sammendrag av resultater fra 

analysen er gitt under, skjæring A tilsvarer massetakets bakvegg mot øst og skjæring B tilsvarer 

massetakets bakvegg mot vest, se Figur 1. Figurer som viser resultater av utførte kinematiske 

analyser er vist i Vedlegg I.  

Skjæring A 

Ifølge analysen er det kinematisk potensiale for kileutglidning for kombinasjon av sprekkesett S1 og 

S2 i bakveggen mot øst, om den har orientering som foreliggende plangrense (Figur 13). Videre er det 

ikke kinematisk mulig med en plan utglidning langs denne veggen og kun en registrert sprekk viser 

potensiale for toppling.  
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Figur 13: Figur som viser resultater av kinematisk analyse av kileutglidning fra bakvegg mot øst. 

 

Skjæring B 

Ifølge kinematisk analyse er det potensiale for plan utglidning langs sprekkesett S1 og kileutglidning 

for kombinasjoner av S1 og S2. Videre vider analysen at en registrert sprekk har potensiale for 

toppling og en registrert sprekk har potensiale for plan utglidning langs sprekkesett S2, 

sannsynligheten for dette vurderes derfor å være lav.   

Oppsummering 

Det vurderes å være kinematisk potensiale for storskala kileutglidninger fra begge skjæringer. 

Kinematisk analyse viser at en helning på skjæringene på 81° er mer gunstig i forhold til denne 

problemstillingen enn vertikale skjæringsvegger (90°). I anleggsfase må entreprenør være 

oppmerksom på denne typen utglidninger. Det anbefales at større kiler tas ned for å forhindre nedfall i 

etterkant. Dette kan føre til reduserte hyllebredder og noe økt sikringsomfang.   

 Utforming av bergskjæringer 

Bergskjæringer i masseuttak/steinbrudd utformes ofte med nær vertikal helning. Bergmassekvaliteten i 

området er god, med massiv, kompetent og lite oppsprukket bergmasse. Uttak av berg bør om mulig 

tilpasses stedlig oppsprekking da dette vil gi lettere sprengning og mindre fare for utfall i etterkant. 

Dette fordrer at det finnes et sprekkeplan å sprenge langs. Det eksisterer et sprekkeplan som 

muliggjør dette, sprekkeplanet har et fall på omkring 80° og vil gi en hensiktsmessig orientering på 

bruddveggen. Kinematisk analyse viser at en slakere helningsvinkel enn vertikale vegger på pallene 

kan redusere noe av potensialet for kileutglidning (f.eks. skjæring med helning 1:6 = 81°). Dette vil 

derimot være mer arealkrevende enn å anlegge vertikale skjæringer, og kan være vanskelig å 

imøtekomme på grunn av ønsket om å utnytte mest mulig av utsprengt areal til industriområde. Det 

vurderes å være gjennomførbart å sprenge bakvegger med vertikale pallvegger, men dette vil øke 
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risiko for kileutglidninger fra bergskjæring. Utforming av paller må vurderes nærmere ved 

detaljprosjektering.   

Orientering av bakvegger i bruddet bør tilpasses stedlig oppsprekking der hvor dette er mulig. Dette 

for å redusere faren for utfall. Slik plangrensene er vist i Figur 1 ligger den østlige bakveggen 

(skjæring A) med en gunstig orientering, om plangrensen følges. Bakveggen mot vest (skjæring B) 

kan om mulig orienteres noe mer øst-vest for å oppnå en mer gunstig orientering i forhold til 

eksisterende sprekkesett, men det vurderes som gjennomførbart å følge plangrensen slik som tenkt.  

Høydeforskjell mellom planområdets laveste parti (ved fylkesveg) og høyden det planlegges sprengt 

inn til er omkring 44 m. Berget anbefales derfor tatt ut i paller for å redusere risiko for 

totalstabilitetsproblemer i masseuttaket, samt for at pallhyller vil fungere som sikringshyller. Optimal og 

anbefalt veggvinkel i massetak/steinbruddet er 50 - 52°, det bør etterstrebes å oppnå denne vinkelen 

for å sikre totalstabiliteten, skisse som viser utforming av massetak med denne veggvinkelen er vist i 

Figur 14. Bergmassen kan tas ut i to eller flere paller, det viktigste vil være å tilpasse bredden til 

sikringshyllene til pallhøyden for å ivareta detaljstabiliteten (mindre utfall). Tabell 5 gir sammenheng 

mellom pallhøyde og pallbredde for massetak med veggvinkel 51°. Dette designet etterstreber å 

unngå sikringstiltak for detaljsikring utover brede sikringshyller, om en likevel ønsker å gå med en 

brattere veggvinkel må det påregnes mer sikring for å ivareta stabiliteten.  

Merk at dersom det planlegges å sprenge ut paller med en slakere pallvinkel enn 90° må hyllebredder 

tilpasses deretter for å ivareta nødvendig veggvinkel og nødvendig bredde på sikringshyller.  

 

Figur 14: Tegning som viser forslag til utforming av massetak med veggvinkel 50-52° (DMF, 2016) 
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Tabell 5: Tabell som viser eksempler på anbefalt pallhøyde og pallbredde for vertikale paller med bruddvinkel 51°. 
(DMF, 2016) 

Pallhøyde, m 10 11 12 13 14 15 

Pallbredde, m 8 9 10 10,5 11,5 12 

 

 Metode for uttak av bergskjæringer 

Det er planlagt å ta ut masseuttaket i to omganger. Det er i første omgang søkt dispensasjon for 

midlertidig uttakstillatelse for et mindre område nær fylkesvegen som vist i Figur 1. I del to vil hele 

masseuttaket tas ut som gitt i reguleringsplankart (Figur 1).  

Generelt anbefales det at masser alltid tas ut fra toppen av uttaket. Med oppstart i et midlertidig uttak i 

dette tilfellet vil det først være aktuelt å ta ut masser fra bunnen av uttaket.  

Del 1 – Dispensasjonsområde 

Første fase av massetaket planlegges tatt ut fra bunnen med største planlagte pallhøyde omkring 9 m. 

Området som skal tas ut er vist i Figur 1. Det vil være viktig å legge opp til ekstra brede hyller i første 

fase av masseuttaket, dette for å sikre at en ved videre uttak fra toppen har plass nok til å ta igjen 

allerede utsprengte nivå i bunnen av uttaket. Det vurderes som gjennomførbart å utføre denne fasen 

av uttaket på tenkt måte. 

Del 2 - Regulert masseuttak 

Videre uttak av bergmasse bør foregå fra toppen av masseuttak og nedover for å ha kontroll på 

bredde av sikringshyller. En fin kontur er å foretrekke av estetiske hensyn, men kan også bidra til å 

øke stabiliteten og redusere behovet for sikrings-/renskearbeid samt vedlikehold over tid. Det bør 

derfor etterstrebes å sprenge slik at en fin kontur oppnås. Det anbefales at det sprenges med fri flate 

parallelt med fylkesvegen. 

Det anbefales at løsmasser på og innenfor toppkant skjæring avgraves. Det er observert et tynt 

løsmassedekke i området, faren for innrasing av løsmasser vurderes generelt å være liten, men lokale 

områder med gamle urmasser kan ikke utelukkes.  

Det er ikke observert geologiske strukturer som gir grunn for å gi spesielle restriksjoner og føringer på 

sprengningsopplegg. Det vil være viktig at entreprenør tilpasser sprengningsopplegget underveis i 

driving om det avdekkes forhold som gjør dette nødvendig. Se ellers kapittel 4 for viktige vurderinger 

som må gjøres før arbeidet starter.  

 Sikring av bergskjæringer 

Det legges opp til et design av massetaket der sikringshyller skal fange opp mindre utfall fra 

bergskjæringene, på denne måten etterstrebes det å unngå videre sikringstiltak for detaljsikring. Dette 

forutsetter tilstrekkelig bredde på hyllene og at faktisk bredde kontrolleres i etterkant. Det kan likevel 

ikke utelukkes at lokale geologiske forhold kan gi behov for sikring. Dersom sikringshyllene 

prosjekteres smalere eller geologiske utfall reduserer hyllebredden, må detaljsikring påregnes. 

Ingeniørgeolog må i så fall gjøre en vurdering av nødvendig sikringsomfang etter utsprengning 

masseuttaket. Dersom det ikke er adkomst for maskinelt utstyr etter utsprengning av masseuttak må 

om nødvendig behov for sikring vurderes av ingeniørgeolog etter utsprengning av hver pall. Alternativt 

må det sikres atkomst til hyllene for sikringsarbeid i etterkant.  
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Det er ikke kartlagt større svakhetssoner eller geologiske strukturer i området, men det kan ikke 

utelukkes at det kan forekomme strukturer som kan gi stabilitetsutfordringer i skjæringene. Arbeidet 

med uttak av masser bør følges opp av bergkyndig personell som kan vurdere om eventuelle lokale 

geologiske forhold som kan dukke opp, vil kunne medføre stabilitetsmessige utfordringer. I tilfellet må 

ingeniørgeologisk kompetanse tilkalles for å vurdere aktuelle tiltak. Ingeniørgeolog må videre vurdere 

behov for permanent sikring etter uttak av masser.  

I nedkant av skjæring vil det bli behov for en fanggrøft/sikkerhetssone for å ivareta detaljstabilitet i 

nedre pall samt totalstabilitet i massetaket. Nødvendig bredde på sikkerhetssonen vil avhenge av 

øvrige pallehøyder- og bredder. Om faktiske bredder på sikringshyller etter utsprengning er 

tilfredsstillende, vil minste nødvendige bredde være slik at sikringssonen sikrer detaljstabiliteten til 

nedre bergskjæring/pall. Det anbefales at sikringssonen har en bredde på minimum 4 m om nedre pall 

har høyde 9 m, slik som planlagt. Om pallhøyden økes må bredden på sikringssonen økes 

tilsvarende. Dette forutsetter at sikringssone/fanggrøft utformes med fall inn mot bergskjæring (1:4 - 

1:5) med dybde 1,0 meter. Ved prosjektering av uttaket må behov for sikring, høyde på paller og 

bredde på hyller vurderes opp mot planer for ivaretakelse av landskap og utnyttelse av området etter 

masseuttak. Planting av skog på hyller vil over tid medføre rotsprengning i bergmassen og kan bidra til 

utfall fra skjæring. Oppfylling på sikringshyller for revegetering bør gjøres flatt eller eventuelt utformet 

med fall inn mot skjæring. Eventuelt bør bredde på sikringshyller vurderes økt for å gi god plass til 

revegetering. Dersom hyller og sikringssoner tilbakefylles med masser som gir helning ut mot skjæring 

vil dette gi redusert sikringseffekt og kunne medføre behov for detaljsikring av skjæringer med 

sikringsbolter o.l.  

Et alternativt sikringstiltak vil være å tilbakefylle utsprengte bergskjæringer med løsmasser for å unngå 

risiko for utfall (Figur 15). Dette er vurdert for skjæring helt mot øst hvor skjæringshøydene er lave. 

Dette vil være et godt tiltak for å sikre mot utfall der hvor det er plass nok til å gjennomføre tiltaket. 

Helning på tilbakefylling må sørge for egenstabilitet av masser samt være tilpasset planlagt etterbruk 

av området.  

 

Figur 15: Figur som viser prinsipp for tilbakefylling av utsprengte skjæringer - med og uten paller (Miljösamverkan 
Sverige, 2006). 

 Hydrogeologi 

Det ble ikke observert vann i berghamrene eller bergskjæringene i området. Det er ikke observert 

vannførende strukturer eller terrengformer som tilsier at det skal ledes betydelige mengder vann inn i 

området hvor framtidig skjæringer vil etableres. Dette må vurderes videre i detaljprosjekteringen av 

masseuttaket. Ved videre prosjektering må det ses på behov for tverrfall på sikringshyller og nedføring 

av vann fra skjæringer og hyller.     
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  Bor- og sprengbarhet 

Nøyaktige klassifiseringer av bor- og sprengbarhet må gjøres ved laboratorietester (Drill rate index = 

DRI og sprengbarhetsindeks = SPR). Det er samlet data fra en rekke norske anlegg som gir verdier 

for ulike bergarter, dette er benyttet for å gi et anslag på forventet bor- og sprengbarhet for 

bergmassen i det aktuelle området (Bruland, 2000).  

Ifølge Figur 16 har sandstein generelt en middels borbarhet, noe som tilsier en middels borsynk og 

middels borslitasje. Forventet sprengbarhet for sandstein er i området dårlig – middels, med dette kan 

overstyres av bergmassens oppsprekking. Dette er generelle erfaringsbaserte klassifiseringer, det kan 

være lokale geologiske forhold som tilsier at forholdene er annerledes i det aktuelle planområdet.  

 

 

Figur 16: Figur som viser borbarhet (DRI) for ulike bergarter (Bruland, 2000). 

 Krav til vibrasjoner fra sprengnings- og anleggsarbeid 

I videre detaljprosjekteirng anbefales det at veiledende grenseverdier for vibrasjoner fra 

sprengningsarbeid fastsettes i henhold til NS 8141:2001 (Standard Norge, 2001). For vibrasjoner fra 

annen anleggsvirksomhet skal NS 8141-2:2013 benyttes til å fastsette grenseverdier (Standard Norge, 

2013). Det anbefales at nærliggende bygninger besiktiges og tilstandsvurderes. I henhold til 

standardene anbefales det at alle bygg fundamentert på berg som ligger innenfor en radius på 50 

meter fra sprengningssted og bygg fundamentert på løsmasser innen 100 meter fra sprengningssted 

besiktiges og vurderes.  

 Anvendelse av steinmateriale 

Det er ikke gjennomført laboratorietester på bergmassen i området. Bergmassen i området består av 

en massiv og kompetent sandstein og vurderes ut ifra observasjoner i felt å være velegnet til ønsket 

formål, utfylling i sjø for etablering av industriområde. Om bergmasse ønskes benyttet til vegformål, 
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må det utføres laboratorietester for å vurdere kvalitet og egnethet. Lokale variasjoner i 

bergmassekvalitet må påregnes.  

Ved uttak av storstein til plastring og molo må sprengningsopplegg vurderes spesielt av 

sprengningsentreprenør. 

 Skredfare 

 Breivika industriområde, del I 

Skredfare for industriområde del I er vurdert i forbindelse med skredfarekartlegging og utarbeidelse av 

faresonekart for Bremanger kommune (avsnitt 2.4.5 og Figur 12). Dette planområdet er av Sweco 

vurdert å ha tilstrekkelig sikkerhet mot skred, og er derfor ikke videre vurdert av Norconsult i denne 

rapporten (NVE, 2017). 

 Breivika industriområde, del II 

Nedre deler av planområdet for industriområde del II er vurdert i forbindelse med faresonekartlegging i 

Bremanger kommune. Ettersom hele planområdet ikke er vurdert, er det utført en skredfarevurdering 

for dette området. Deler av planområdet er definert innenfor faresoner for skred, med steinsprang som 

dimensjonerende skredtype (Figur 12).  

3.2.2.1 Snø- og sørpeskred 

Deler av planområdet er definert innenfor aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang, definert av 

NGI (Figur 10). Det finnes partier innenfor planområdet som er teoretisk bratte nok til at snøskred kan 

utløses (>30°). Disse partiene består av bratte berghamre hvor det ikke vil akkumuleres tilstrekkelig 

med snø til at et snøskred kan utløses. Det er ikke observert andre typiske løsneområder for snøskred 

som vurderes å ville ha utløp til det aktuelle området.  

Det er ikke observert elve-/bekkeløp eller andre vannførende strukturer som ventes å ville tilføre et 

eventuelt snødekke vann slik at et sørpeskred kan utløses.  

På bakgrunn av dette vurderes planområdet å ha tilstrekkelig sikkerhet mot snø- og sørpeskred i 

henhold til krav til sikkerhetsklasse S3.  

3.2.2.2 Jord- og flomskred 

Det er ikke definert aktsomhetsområde for jord- og flomskred innenfor planområdet for industriområde 

del II (Figur 9). Ifølge løsmassekart fra NGU består området stort sett av bart fjell med et stedvis tynt 

dekke (Figur 7), dette stemmer overens med observasjoner i felt. Det er ikke observert løsmasser med 

betydelig mektighet i det aktuelle området. Det er ikke observert elve-/bekkeløp eller andre 

vannførende strukturer som ventes å ville erodere og rive med seg løsmasser inn mot planområdet.  

Planområdet vurderes å ha tilstrekkelig sikkerhet mot jord- og flomskred i henhold til sikkerhetsklasse 

S3.  

3.2.2.3 Steinsprang  

Deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for steinsprang definert av NVE og 

aktsomhetsområde for steinsprang og snøskred definert av NGI, se Figur 9 og Figur 10. 

Dimensjonerende skredtype for faresonene som er definert i området i forbindelse med 
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skredfarekartleggingen av Bremanger kommune er steinsprang/steinskred, faresonen berører det 

aktuelle området for denne vurderingen. Faresonene er definert i forkant av naturlige berghamre 

(Figur 12). Deler av området som er definert innenfor faresonegrensen vil bli berørt av tiltaket, og 

berghammeren som er opphavet til faresonen vil bli fjernet med massetaket. Følgelig vil skredfaren fra 

dette området bortfalle.  

Faresonen vest i planområdet vil mest sannsynlig ikke berøres av massetaket, da det kun planlegges 

og tas ut masser til en intern veg. På denne måten vil en unngå å gjøre inngrep i området i nedkant av 

den markerte berghammeren som er berørt av faresonegrensen. Om det er ønskelig å benytte den 

vestlige delen av planområdet bør det utføres en ny vurdering for å se på om eksisterende faresoner 

må utvides. Da terrenget mot vest er bratt, anbefales det at det etableres en bred sikkerhetssone 

mellom veg og ny bergskjæring.  

Det er ikke observert ferske blokker i terrenget i området. Bergmassen er kompetent, massiv og 

oppsprekkingsgraden er vurdert å være liten – middels. Bergoverflaten er ru og vurderes å ville gi god 

motstand mot utglidning. Det vurderes å være lite potensiale for steinsprang fra berghamrene innenfor 

planområdet, men dette kan ikke utelukkes. Berghammeren vest i planområdet vurderes å ha størst 

potensiale for blokkfall – slik planene for massetaket foreligger per nå er det kun denne hammeren 

som vil bli værende etter tiltaket. Steinsprangrisiko her bør ivaretas med en bred sikringssone mellom 

skjæring og planlagt vegtrasé, alternativt med innlagt sikringshylle med voll. Det er viktig at bredden 

på valgt løsning er tilstrekkelig til å håndtere eventuelle nedfall. Sistnevnte løsning kan frigi en større 

del av industriområdet for bruk, løsningen som velges avhenger av ønsket utnyttelse av området. 

Dette må vurderes nærmere ved detaljprosjektering av skjæringsutforming.  

 

3.2.2.4 Vurdering av skredfare  

Planområdet vurderes å ha tilfredsstillende sikkerhet mot snø- og sørpeskred og jord- og flomskred i 

henhold til krav til sikkerhetsklasse S2 og S3. Dimensjonerende skredtype vurderes å være 

steinsprang og steinskred. Det er utarbeidet et faresonekart som viser faresoner for sikkerhetsklasse 

S2 og S3 (Figur 17 og Vedlegg II).  

Det vurderes å være fare for steinsprang fra naturlige berghamre, slik eksisterende faresonekart viser 

(Figur 12). Framtidig terrengendringer fører til at enkelte potensielle løsneområder fjernes og at faren 

for steinsprang elimineres, dette gjelder hovedsakelig berghamre sentralt og øst i planområdet. 

Berghammeren vest i området vil, slik planene foreligger, ikke tas ut. Det planlegges ikke utnyttelse av 

industriområde rett i nedkant av denne berghammeren. Om det er ønskelig å benytte dette området, 

må eventuelle sikringstiltak og utforming av skjæringer vurderes nærmere ved detaljprosjektering for å 

øke sikkerheten mot skred i dette området. Det vil være viktig å være oppmerksom på fare for nedfall 

fra berghamrer og utsprengte bergskjæringer i anleggsfasen.  

Forutsatt at skjæringer i masseuttak tas ut med sikringshyller som beskrevet i denne rapporten, 

vurderes tiltaket å ivareta krav til sikkerhet mot skred. Planlagt industriområde vurderes da å 

tilfredsstille krav til sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S2 samt S3.  

Endelige faresonegrenser og eventuelle begrensninger på utnyttelse av industriområdet må vurderes 

ved detaljprosjektering når endelig utforming av masseuttak er klart og utsprengning fullført.  
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3.2.2.5 Faresonekart 

 

Figur 17: Faresonekart som viser faresoner for skred med sannsynlighet p ≥ 1/1000 og p ≥ 1/5000, tilsvarende 
krav til henholdsvis sikkerhetsklasse S2 og S3. Faresone for skred med sannsynlighet ≥ 1/100 (sikkerhetsklasse 
S1) er ikke tegnet inn. Faresonekartet finnes også som vedlegg (Vedlegg II).  
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 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Det antas at vegen skal holdes åpen under anleggsperioden. Det vil være viktig at entreprenør tar 

dette med i vurdering av risiko og planlegging av sprengningsopplegg. Videre må risiko skade på veg 

og nærliggende bebyggelse som følge av sprengning eller annet anleggsarbeid tas hensyn til og 

vurderes i planleggingen av arbeidet.  

Entreprenør må være oppmerksom på fare for steinsprang fra naturlige berghamre og løse blokker i 

terrenget, og gjøre en risikovurdering av dette før oppstart av anleggsarbeidet for utsatte områder. 

Entreprenør må ha bergkyndig personell for vurdering av stabilitet av utsprengte skjæringer på 

grunnlag av stedlige geologiske forhold. Om nødvendig må ingeniørgeologisk kompetanse tilkalles i 

anleggsfasen. I forbindelse med arbeider i masseuttaket er det viktig at eventuelle løsmasser på 

toppkant av bergskjæringer graves godt av for å hindre innrasing i masseuttak. Vurdering av 

arbeidssikkerhet er entreprenørens ansvar og omtales derfor ikke ytterligere i denne rapporten.  
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 Videre arbeid  

• Om den vestre delen av planområdet ønskes utnyttet må skredfare avklares for dette 

området.  

• Om det er ønskelig å benytte deler av uttatt bergmasse til vegformål må det utføres 

laboratorietester for å avgjøre egnethet.  

• Detaljprosjektering av bergskjæringer/massetakets bakvegg.  

o Bestemme endelig orientering.  

o Detaljutforming av hyller og paller må vurderes med hensyn til sikring og totalstabilitet 

av bergskjæringer.  

o Landskapstilpasning av skjæringer og pallhyller.   
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