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Bakgrunn

På oppdrag forPlanseksjonenv/ Silje Aaberge Aalbuer det gjort geologiske forundersøkelser
og vurderinger for nye bergskjæringerved Verpevika på Fv. 548 - Brandsøyvegen.
Undersøkelsen er gjort i forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av eksisterende veg og
etablering av fortau. Hensikten er å bedre fremkomsten for gående og syklende mot sentrum
av Florø(se oversiktskart og kart i vedlegg 1).

Vegen går forbi bratt sideterreng, for å få plass til fortau er det planlagt å utvide eksisterende
veg med bergskjæringer på innsiden og fyllinger på utsiden. Det er planlagt å utvide
bergskjæringene fordi det er geotekniske begrensninger til størrelsen til fylling på utsiden av
vegen. Bergskjæringene vil stort sett forbli lave, men kan i partier komme opp mot 6 –7
meters høyde (se tabell 1 for oversikt over høyder og vegmodell for illustrasjon i figur 6 og
figur 7). Det er valgt geoteknisk kategori 2 for bergskjæringene jamfør kapittel 202.1 i N200
[3].

Skredfarevurdering omtales i eget notat (30946-GEOL-01).

ÅDT (2018) langs eksisterende veg er 850. Fremskreven ÅDT for 2040er 1100.

Mer prosjektinformasjon finnes på Statens vegvesen sine hjemmesider, se link:
https://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv548brandsoy
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Befaringen ble utført langs veg den 08.01.2019 og 20.05.2019 av Martin Venås fra geo– og 
skredseksjonen. Planleggingsleder Silje Aaberge Aalbu og geoteknikere Pawel Perszon og 
Rolf Aasland deltok på befaring. 
 
Tabell 1 – Oversikt over planlagt bergskjæringer med meterverdier hentet fra vegmodell per 21.06.2019. 

Fra [m] Til [m] Lengde [m] Gj.snitt.høyde [m] Maks høyde [m] Kommentar 

720 790 70 3 5 Fluktuerende høyde. Stedvis kun 
løsmasseskjæring.  

790 810 20 6 7  

810 860 50 3 5 Fluktuerende høyde. Stedvis kun 
løsmasseskjæring. 

920 980 60 2-3 6 Fluktuerende høyde. Stedvis kun 
løsmasseskjæring. 

1000 1060 60 4 6 Nært hage/hus 

 
 
Orientering om området og befaringsobservasjoner 

Topografi 

Vegen ligger tett på sidebratt terreng under høyden Vikabruna (100 moh). Over planlagt 
skjæringstopp har fjellskråningen generelt en helning på 25º - 45º med innslag av vertikale 
fjellskrenter. Skråningen er begrodd med gran-, furu og løvskog. Vegen ligger på ca. kote 14, 
mens skråningen over vegen stiger opp til kote Vikabruna på 100 moh. Bakenfor høyden 
Vikabruna ligger Solheimsfjell på 240 moh. 

Løsmasser – kvartærgeologi 

I følge NGUs kvartærgeologiske kart over området (1:50 000) [1] er det generelt mye «bart 
fjell, stedvis tynt dekke» og «tynn morene» i planområdet. Det vil si at tykkelsen på 
løsmassedekket normalt er mindre enn 0,5 meter.  
 
På befaring i området ble det observert at fjellsiden består av fjellskrenter, tynt 
vegetasjonsdekket og blokkige urmasser. Det ble observert noen mindre skredurer mellom veg 
og fjellskrenter høyere opp i siden. Her ligger det også steinsprangblokker som kan være relativt 
ferske. Skreduren når ikke helt ned til eksiterende skjæring. 
 
Den marine grensen ligger omtrent på 20 – 25 moh.  Alle planlagte skjæringer ligger like under 
marin grense.  

Berggrunnsgeologi 

Planområdet er en del av Eikefjordgruppen i Fjordanekomplekset. Dette er metamorfe 
bergarter, som i hovedsak består av gneis, men kan stedvis finnes med anortositt, amfibolitt og 
øyegneis. Figur 1 et oversiktskart med berggrunnsgeologien (1:50 000) for hele området [2].  
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Berggrunnen er til dels lagdelt og dagfjellet er stedvis forvitret. Berget i eksisterende 
bergskjæringer framstår som generelt tett oppsprukket og mange steder småfallent. Stedvis er 
bergmassen mer massiv.  
 

 
Figur 1 – Bergrunnskart fra NGU [2] med inntegnet veglinje. 

Strukturgeologi 

Langs eksisterende bergskjæringer ble det observert 3 dominerende sprekkesett, se stereoplott 
i figur 2 og bilde i figur 3. Sprekkeavstandene og tilstedværelse av sprekkesettene varierer noe 
langs med de eksisterende skjæringer.  
 
Sprekkesettet (S1) som opptrer langs foliasjon har moderat fall innover i skjæringene (mot 
NØ). S1 er spesielt fremtredende vest ved profil 880 – 950 med sprekkeavstand 5 – 20 cm. S1 
avløses stedvis av et brattere sprekkesett (S2), typisk med noe lengre sprekkeavstand. Stedvis 
opptrer sprekker (S3) med moderat fall ut mot veg (mot SØ). Flere steder ligger det sleppe 
langs dette sprekkesettet, blant annet ved profil 940. Det kan finnes flere sprekkesett som ikke 
er kartlagt i detalj. 
 
Sprekkesettene danner detaljoppsprukket parti med avløste steiner flere steder. Stedvis er 
disse partiene dagforvitret og løse. Stedvis er sprekkeavstandene større, der fremstår fjellet 
mindre detaljsprukket og mer blokkig eller massivt.  
 

  Gneis, mørk, stedvis med 
anortositt, amfibolitt og øyegneis 
 

 Metaanortositt, stedvis sterkt 
omvandlet og foliert 
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Figur 2 – Stereoplot av de 3 mest dominerende sprekkesettene i eksisterende bergskjæringer.  

 
Figur 3 – Eksempel på hvordan sprekkesettene fremtrer i eksisterende skjæringer ved profil 940 (hp1 m1980). 
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Ingeniørgeologiske vurderinger - tolkningsdel 
 

Svakhetssoner 

Det er ikke oppdaget svakhetssoner av vesentlig betydning for prosjektet. 

Bergmassekvalitet og stabilitet 

Det forventes at bergmassen vil bli middels til mye oppsprukket i de planlagte 
bergskjæringene, ikke ulikt slik geologien er i dagens bergskjæringer. Tilsynelatende er 
bergmassen i østre del mer oppsprukket enn vestre del.  
 
Detaljoppsprekkingen i bergmassen kan føre til nedfall av mindre steiner fra partier i de nye 
bergskjæringene. Sprekkesett S3, som har fall ut mot vegen, kan gi enkelte større ustabile 
blokker og partier. Det er observert enkelte slepper langs dette sprekkesettet som vil være 
ugunstig for stabiliteten. Der slike slepper påtreffes kan utvasking og forvitring over tid føre 
til destabilisering på grunn av underkutting og overhengende partier uten fot i 
bergskjæringene. 

Anvendelse av sprengsteinmassene 

Det er ikke tatt prøver av kvalitetene til bergmassen. Basert på bergartstypen vurderes det at 
sprengsteinmassene kan brukes som masser til fyllingene. Det er ikke gjort grundigere 
undersøkelser av stedlig bergmasse, da det det antas hensiktsmessig å tilføre kvalitetsmasser 
til vegoverbygning. 

Sikringsnivå 

I følge N200 (figur 222.1) [3] skal bergskjæringer etableres slik at det ikke er fare for nedfall 
av stein og is på veg. Bergskjæringer bør etableres slik at man unngår rensk og annen sikring 
de første 20 årene. Det samme gjelder rensk og sikring av løsmasse på skjæringstopp. 

Anbefalt sikring bergskjæringer 

Behovet for sikring vil i stor grad variere med kvaliteten av utført sprengningsarbeid. 
Sprengningsarbeidet bør følges grundig opp av byggherre for å sikre at det bevares en god 
kontur i skjæringene.  
 
Skjæringene ventes stort sett til å være lave, og hovedsakelig kunne sikres med konvensjonell 
sikring med spredte bergbolter og fjellbånd for å ivareta bergskjæringens stabilitet. Det kan 
bli behov for lengre og flere bolter hvis slepper langs sprekkesett S3 påtreffes.  
 
For å hindre destabilisering av bergskjæringene over tid, kan det bli behov for erosjonssikring 
av slepper med sprøytebetong og av detaljoppsprukket bergmasse med steinsprangnett. Dette 
er usikkert og endelig løsning må vurderes og følges opp i anleggsfasen. 
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Fortauet er planlagt med god fanggrøft og eventuelt nedfall vil havne i grøft og ikke på fortau. 
Steinsprangnett vurderes ikke nødvendig for trafikk på fortau eller veg, men steinsprangnett 
vil kunne gi en ekstra sikkerhet mot nedfall hvis det forventes at personer også kan oppholde 
seg i grøft (f.eks. skolebarn e.l.).  
 
Endelig omfang må vurderes etter at skjæringene er utsprengt. Det kan ikke utelukkes at det 
blir behov for noe sikring også i eksisterende skjæringer som ikke blir utvidet. 
 
Tabell 2 – Oppsummert antatt sikringsmengde fordelt på type. 

Prosess Type sikring Mengde 
23.213 3 m bolt, ø20 mm, gyst 50 stk. 
23.214 4 m bolt, ø20 mm, gyst 5 stk. 
23.215 5 m bolt, ø20 mm, gyst 5 stk. 
23.244 6 m forbolt, ø32 mm, gyst 5 stk. 
23.259 
 (spes. beskrivelse) 

Selvborende stag (sikring av ur 
mellom profil 0 - 200) 

30 m. 

23.31 Fjellbånd 30 m. 
23.42 Sprøytebetong B35 E700 40 m3 
23.32 (spes. 
Beskrivelse) 

Steinsprangnett 150 m² 

 

Anbefalt sikring løsmasser på skjæringstopp 

Det forventes at det i liten grad vil bli løsmasseskjæringer på toppen av bergskjæringene. Ved 
profil 780 – 800, hvor det blir størst omfang av bergskjæringer, har ovenforliggende terreng 
moderat helning og det ventes ikke at det er behov med betydelig sikring av løsmasser. 
 
Vegetasjonsdekket og enkelte blokker på skjæringstopp må håndteres og stabiliseres både for 
arbeidssikkerhet og permanent stabilitet.  
 

Krav til begrensning av vibrasjoner iht. NS8141 

Grenseverdier for rystelser beregnes etter gjeldende Norsk Standard NS8141-1 [4] og 
fastsettes etter tilstandsvurderinger av nærliggende bebyggelse. NS8141-1 er under revisjon 
og ny versjon må benyttes når denne foreligger. Under arbeidet med 
byggeplan/konkurransegrunnlag må det gjennomføres bygningsbesiktigelse og nærmere 
grenseverdiberegninger for alle hus nærmere enn 100 meter fra sprengningsområdet.  
 
Figur 4 viser hvilke bygninger dette vil gjelde. 
 
Eksisterende skader på murer og annen fundamentering bør dokumenteres, inkludert foto. 
Beregninger og besiktigelsen skal omfatte alle hus fundamenter på berg innenfor 50 m fra 
veglinjen og alle hus fundamenter på løsmasse innenfor 100 m fra veglinjen. Det anbefales at 
dette gjøres av en uavhengig tredjepart.  
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Figur 4 – Bygninger som ligger innenfor 50 og 100 m radius fra de nye bergskjæringer hvor det vil foregå 
sprengningsarbeider, hvor vibrasjonskrav definert i NS8141 vil være gjeldende. 50 meter-sonen gjelder for bygninger 
fundamentert på berg, mens 100 meter-sonen gjelder for bygninger fundamentert på løsmasse. 

 

Kompetanse i byggefasen 

Geolog/ingeniørgeolog skal kartlegge evt. utsprengt bergflate(r) og bergskjæring(er). Dette 
for å vurdere om det er behov for permanent bergsikring. 
 
Prosjektet bør tilknytte ingeniørgeolog/kontrollingeniør som følger opp entreprenøren under 
etablering av bergskjæringen. Ingeniørgeolog/kontrollingeniør må ha relevant bergteknisk 
kompetanse. Person(er) som utfører geologisk kartlegging før fundamentering, samt 
gjennomfører vurdering av permanent sikring må inneha følgende innsikt/kompetanse: 
- Erfaring med geologisk kartlegging  
- Erfaring med og kjennskap til bergskjæringer og relevante metoder for bergsikring. 
- God kunnskap om innholdet i geologisk rapport til konkurransegrunnlaget, samt 
utførte grunnundersøkelser. 
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Vedlegg 1 – Kart og utklipp fra vegmodell 
 

 
Figur 5 - Oversiktskart hentet fra vegkart.no 

 

 
Figur 6 - Utklipp fra vegmodell fra profil 760 – 860 per 17.06.2019. Maks høyde på planlagte bergskjæringer er her 7 m. 

 

Planlagt ny veg 
med fortau 
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Figur 7 - Utklipp fra vegmodell fra profil 840 – 960 per 17.06.2019. Maks høyde på planlagte bergskjæringer er her 6 m. 
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Vedlegg 2 – foto 
 
 

 
Figur 8 – Eksisterende skjæringer ved profil 780 – 820. 
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Figur 9 – Eksisterende skjæringer ved profil 1000 – 1060. 
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Figur 10 – Sprekkesettende utgjør stedvis detaljoppsprukket berg. 

 



BERGSKJÆRINGER FV. 548 BRANDSØYVEGEN REGULERINGSPLAN 

 
Figur 11 – Sleppe langs sprekkesett skaper delvis overhengende parti ved profil 940. 
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