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Bakgrunn

På oppdrag forPlanseksjonenv/ Silje Aaberge Aalbuer det gjort skredfarevurdering ved
Verpevika på Fv. 548 på grunn av planlagt utvidelse av eksisterende veg og etablering av
fortau(se oversiktskart og kart i vedlegg 1). Formålet er å bedre fremkomsten for gående og
syklende mot sentrum av Florø. Vegen går forbi bratt sideterreng og strekningen må derfor
utredes for skredfare. For vegen og fortau er det vurdert risikoaksept i henhold til krav i N200
[1].

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

Det er også planlagt utvidelse av enkelte eksisterende bergskjæringer, dette omtales i eget
notat (30946-GEOL-02).

Mer prosjektinformasjon finnes på Statens vegvesen sine hjemmesider, se link:
https://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv548brandsoy

Befaringen ble utført i terreng den 08.01.2019 og 20.05.2019 av Martin Venås fra geo–og
skredseksjonen. Grunneier Steinar Flister, planleggingsleder Silje Aaberge Aalbu og
geoteknikere Pawel Perszonog Rolf Aaslanddeltok på befaring.
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Orientering om skredområdet og befaringsobservasjoner 

Topografi og grunnforhold 

Vegen ligger tett på sidebratt terreng under høyden Vikabruna. Fjellsiden består av 
fjellskrenter, tynt vegetasjonsdekke og urmasser av grove blokker. Over Verpevika er det et 
markert søkk/kløft i terrenget fra vegnivå på 14 moh. opp til ca. 80 moh. Kløfta var tørr og 
hadde ingen vannføring under befaring i mai, men utvasket bekkeløp tyder på perioder med 
mer vannføring. 
 
Fjellsiden kan kategoriseres inn i to typer aktuelle løsneområder for skred:  

• Skredur mellom skjæringer/veg og fjellhammer 
• Fjellskrent 

 
Skredura består av grove blokker flekkvis mellom vegetasjonsdekke. Blokkene stammer trolig 
fra fjellskrent rett ovenfor. Enkelte steder hvilte det steiner inntil trær. 
 
I fjellskrenten som utgjør vestsiden av kløfta ble det observert stedvis dagforvitret berg og 
stedvis overhengende fjell. I deler av skrenten er steiner/blokker avløst av gjennomsettende 
sprekker. Øst for kløfta (ved kraftgata) er det også mye berg i dagen, men dette er moderat 
bratt uten synlige, avløst og overhengende parti. 
 
I toppen av kløfta, over skrenten, slaker terrenget over til moderat bratt terreng.  

Skredhistorikk 

Det er ikke registrert skred ved Verpevika langs eksisterende Fv. 548 i NVDB [2] eller 
skrednett.no [3]. Grunneier [4] opplyste under befaring at det på 1960 – tallet raste ned en 
større blokk i vegen ved Verpevika. Grunneier var ikke kjent med at det har gått andre skred i 
området, og mente også at det ikke har vært problem med sørpe-, jord- eller flomskred i 
området. 
 
Grunneier opplyste om at granskogen i området ble plantet av grunneiere som et 
skredsikringstiltak etter skredhendelsen på 1960-tallet. Det finnes ellers ikke 
skredsikringstiltak i området.  

Aktsomhetsområde og eksisterende skredfarekartlegginger 

Deler av vegstrekningen ligger innenfor NVEs aktsomhetsområdet for snø, flom- og jordskred 
(se aktsomhetskartene i figur 3 og figur 4) [5]. Området ligger utenfor aktsomhetsområde for 
steinsprang. Det antas at oppløsningen på aktsomhetskartet for steinsprang er for grovt til å få 
med fjellskrent (opp mot Vikabruna) rett nord for vegen. Aktsomhetskartene viser at det er 
teoretisk mulig med snø-, flom og jordskred til vegnivå hvis det først løsner skred i terrenget, 
men kartene sier ingenting om den reelle skredfaren.  
 
Det er ikke utført faresonekartlegging tidligere i området.  
 
Det er ikke kjent at det er utført skredfarekartlegging i tidligere planfase. 
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Skredfarevurdering  
 
Steinsprang/steinskred 
Det finnes potensielle løsneområder for steinsprang i fjellskrenter og i ura selv om dette ikke 
vises av aktsomhetskartet for steinsprang. Strekningen forbi kløfta (hp1 m2130 til m2190) 
regnes som mest utsatt. Dette fordi dalsiden er brattest her, og fordi det regnes som mer 
sannsynlig med aktivitet i fjellskrenten og skredura her. Langs vegstrekning lengre øst 
(m1940 til 2130) regnes skredfaren på veg som lavere på grunn av noe slakere terreng og 
mindre potensiale for aktivitet fra ur og fjellskrenter. 
 
Det ventes at steinsprang som når veg vil forekomme sjelden, også i det mest utsatte området 
ved kløfta. Hvis steinsprang forekommer vurderes det sannsynlig at dette vil stoppe i ura 
ovenfor veg, men det kan ikke utelukkes at eventuelle steinsprang kan nå vegen. Etter 
befaring, opplysninger fra grunneier og kartstudier, antas det at skredfrekvensen på veg er 
lavere enn 1/40 skred/år, gitt at granskogen ikke fjernes. 
 
Snøskred 
Terrenget er bratt nok for snøskred og det kan identifiseres potensielle løsneområder om man 
kun vurderer brattheten. Snøegenskapene i tett skog gjør at det sjeldnere finnes svake lag over 
større områder. I tillegg har vegetasjonen en stabiliserende effekt på snødekket. Vått, marint 
klima nært havet gir generelt lav snøskredfare. Det regnes derfor som lite sannsynlig at det 
løsner flakskred eller løssnøskred av betydelig størrelse i den skogkledde siden, selv om det 
finnes teoretiske løsneområder ut fra brattheten (slik som det også vises i NVEs 
aktsomhetskart [5]). 
 
Jord-, flomskred og sørpeskred 
Det finnes teoretiske løsneområder for jord- og flomskred i dalsiden. Løsmassemektigheten er 
liten og mange steder ligger vegetasjonsdekket rett på fjell. Dalsiden er skjermet fra 
bakenforliggende fjellområder og nedbørsfeltet er generelt lite. På rundt 80 moh er det en 
innsnevring i kløfta med noe myr i bakområdet. Terrenget vurderes for bratt til at dette er en 
typisk oppdemmende flate for store volum, og at eventuelle sørpeskred nedover kløfta vil 
være små. I likhet med vurderingen for snøskred, regnes skredfaren for jord-, flom- eller 
sørpeskred som tilstrekkelig lav i dalsiden. 

Sikkerhetskrav for skredsannsynlighet på veg 

Valg av sikkerhetsnivå (restrisiko) er beskrevet i kapittel 208 i N200 (2018) [1]. Valg av 
sikkhetsnivå tar utgangspunkt i samlet skredsannsynlighet per km veg (enhetsstrekning) og 
dimensjonerende trafikkmengde (fremskreven ÅDT). 
 
Reguleringsplanen omfatter ca. 290 m veg langs sidebratt terreng. Det er estimert at 
skredfrekvens er lavere enn 1/40 skred/år. I henhold til N200, havner man med denne 
frekvensen på tolererbar til akseptabel strekningsrisiko med fremskreven ÅDT (2040) på 
1100.  
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Tabell 1 – Sikkerhetskrav for skredsannsynlighet på veg (tabell 208.1 i N200 [1]) 

 
 

Anbefalt sikring 

Det regnes med at vegen har som et minimum tolererbar risiko og muligens akseptabel risiko 
på den mest utsatte strekningen. 
 
I følge N200 skal det legges vekt på skredintensitet og skadepotensiale fra skred, 
konsekvenser av stengt veg regionalt og lokalt, kostnader for å oppnå ulike sikkerhetsnivå 
mv. i valg av endelig sikkerhetsnivå (restrisiko).  
 
Ved å gjøre enkelte mindre tiltak vurderes strekningsrisikoen å være akseptabel langs 
strekningen. Omfattende skredsikringstiltak anbefales ikke.  
 
Anbefalte tiltak: 

- Bevare granskogen som skredsikringstiltak  
- Bolte eller pute/renske avløst, overhengende parti øverst i kløfta på kote 80 (se figur 7) 
- Etablere så god grøft som mulig ved hp1 m2140 til m2160, spesielt ved m2160 
- Sikre god drenering av bekken i kløfta ved hp1 m2160 

 
Konklusjon  
 
Det finnes potensielle løsneområder for flere ulike skredtyper. Sannsynligheten for snøskred, 
sørpeskred, jord- og flomskred av betydelig størrelse regnes som liten. Steinsprang er noe mer 
sannsynlig og kan opptre. Basert på registrert skredhistorikk langs eksisterende veg, samt 
feltbefaring, vurderes det ikke behov for omfattende skredsikringstiltak. Dette fordi 
strekningsrisikoen vurderes som et minimum til å være tolererbar, og innenfor akseptabel 
strekningsrisiko ved å utføre mindre tiltak som foreslått. 
 
 
 
Referanser 
1: Statens vegvesen (2018): Håndbok N200 Vegbygging 
2: Statens vegvesen (2018): NVDB 
3: NVE (2018): Nasjonal database for skredregistreringer, skredregistrering.no. 
4: Befaring og samtale med grunneier Steinar Flister 
5: NVE (2018): NVEs aktsomhetsområder for skred på atlas.nve.no  
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Vedlegg 1 – Kart  
 

 
Figur 1 - Oversiktskart hentet fra vegkart.no 

 

Figur 2 – Markering av antatt mest utsatt området for steinsprang, samt hvor det er gunstig å bevare skog som skredsikring. 
Blå markering til venstre indikerer den omtalte «kløfta». 

Planlagt ny veg 
med fortau 
 

Kløft 
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Figur 3 – Aktsomhetskart for snøskred [5]. 

  

Figur 4 – Aktsomhetskart for steinsprang og flom- og jordskred [5]. 
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Vedlegg 2 – foto 
 
 

 
Figur 5 – Bilde av fjellskrent langs med kløfta oppover i terrenget.  

 

 
Figur 6 – Det er enkelte avløste blokker øverst i kløfta over hp1 m2160. 
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Figur 7 – Det ble observert enkelte blokker hvilende til trær. Skogen har hatt en bremsende effekt på enkelte steinsprang. 

 

 
Figur 8 – Bilde av eksisterende stikkrenne ved profil hp1 m2160. Her bør god drenering ivaretas, samt utforme så god grøft 
som mulig nedenfor kløfta. 

 


