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Det skal etableres boliger tett inntil eksisterende bergskjæring og Ytrebygdsvegen. Endelige tiltak er avhengig av
metode for etablering av boligene, om det skal sprenges m.m. Det anbefales enkle grunnundersøkelser for avklaring
av fundamenteringsforhold på byggetomten. Se flere anbefalinger i kapittel 4.
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Innledning
I forbindelse med ny reguleringsplan ved Naustdalen på Søreide, gnr./bnr. 35/747 m.fl. i Bergen
kommune, har Multiconsult utført en geologisk vurdering av byggetomt. Det er planlagt å etablere
46 boenheter med rekkehus/leilighetsbygg, samt tomannsboliger i 2-3 etasjer på tomten som ligger
mellom eksisterende boliger og Ytrebygdsvegen, se illustrasjon på Figur 2 og 2.
Befaringen ble foretatt 06.02.2018 av geologene Mariia Pihlainen og Astrid Lemme fra
Multiconsult. Hensikten med befaringen var å observere evt. problemstillinger knyttet til
grunnforhold og skredfare. Dette notatet oppsummerer undersøkelsene og de tilhørende
vurderingene.
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Beskrivelse av terrengforhold
Den aktuelle byggetomten ligger i en kystnær, N-S orientert dal mellom eksisterende boliger og
Ytrebygdsvegen, se Bilde 1. Vegen er etablert delvis på en gammel tørrmur/fylling og delvis på berg,
med en brokonstruksjon med betongpilarer som støtter mot disse i den nærmeste delen mot
byggetomten, se Bilde 2-6. Per i dag vokser det stort sett gress, busker og noen små trær på selve
byggetomten. Helningen på tomten er stort sett tilnærmet horisontal, med en brattere
bergskjæring i øst samt en svak hellende (̴25°) skråning i vest. Det er ingen observerte bekker eller
definerte vannveier i det aktuelle området.
Løsmassene i den aktuelle byggetomten er konsentrert i dalbunnen, og er antatt å bestå av torv og
delvis av fyllmasser av ukjent mektighet. Berggrunnen i området består av amfibolgranatglimmerskifer og stedvis av mylonittisk granittisk gneis. Det er observert berg i dagen både i
øst, vest og sør på den aktuelle tomten. Basert på observasjonene i bergskjæringen under
Ytrebygdsvegen er bergmassen generelt moderat oppsprukket med sprekkeavstand på 0,8-1,0 m. I
sørlige deler av tomten er berget tett oppsprukket og skifrig, med varierende sprekkeavstand
mellom 0,05-0,4 m. Det er en eksisterende liten tunnel som går under veien i den østlige delen av
den aktuelle tomten.
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Det mest fremtredende sprekkesettet i området følger foliasjonen som har retning NØ-SV og faller
30° mot SØ. Dette sprekkesettet avløser blokker i over- og underkant. Sprekker som avløser blokker
i bakkant er hovedsakelig rettet NØ-SV med fall 75° mot NV. Et tredje sprekkesett er nærmest
vertikalt og orientert NV-SØ og avløser blokker langs sidene.

Figur 1. Lokasjon til den aktuelle byggetomten ved Søreide, markert med en stiplet linje (kart fra Norgeskart).

Figur 2. Illustrasjon av planlagt bebyggelse i reguleringsområdet, utarbeidet av TAG arkitekter.
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Vurdering av skredfare
Området ligger utenfor aktsomhetskartene for skred (http://atlas.nve.no), og det er heller ingen
registrerte skredhendelser i området. Det er ikke funnet forhold der skredfare fra naturlig bratt
terreng kan ramme planområdet, se nærmere beskrivelse av terrenget i kapittel 2.
I den eksisterende bergskjæringen i sørøstlige deler av planområdet er det observert avløst berg og
nedfall ved tunnelåpningen, se Bilde 3 og Bilde 5. Det bør gjøres tiltak med tanke på sikring i den
eksisterende bergskjæringen før oppstart av grunnarbeidene og etablering av bygg. Sikringsomfang
er avhengig av planlagt løsning i området mellom den eksisterende vegen og bakkant av planlagt
bygg, se kapittel 4.
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Anbefalinger
Grunnforholdene er delvis usikre, der bl.a. avstand til berg og type masser på byggetomten ikke er
kjent. Torvmasser/heterogene fyllmasser er ikke egnet til fundamentering. Det anbefales enkle
sonderinger eller prøvegravinger for å avklare grunnforhold med tanke på
fundamenteringsforholdene.
Dersom det er planlagt graving ved de eksisterende støttepilarene til Ytrebygdsvegen (se Bilde 2),
må fundamenteringen av disse avklares ved grunnundersøkelser (prøvegravinger).
Før igangsetting av arbeidene med etablering av bygg langs Ytrebygdsvegen bør den eksisterende
bergskjæringen renskes for løse stein og blokker for å ivareta arbeidssikkerheten. I følge
opplysninger vi har mottatt, er det planlagt å etablere en høy grunnmur i bakkant av planlagte
boliger slik at det kan tilbakefylles med masser mellom grunnmur og Ytrebygdsvegen. Bruk av leca
som oppfyllingsmasser bak grunnmur vil forenkle utførelsen ved at massene blåses inn med slange,
samtidig som jordtrykket på grunnmuren reduseres.
Dersom området mellom Ytrebygdsvegen og mur ikke skal fylles opp med masser, må det gjøres
nærmere vurderinger med tanke på permanentsikring i eksisterende bergskjæring. Dette skal skje
etter skjæringen er rensket for vegetasjon og løse stein og før evt. sprengning og IG betongarbeider
ved oppføring av grunnmur.
Ved behov for sprengning på tomten for etablering av grunnflate, skal det vurderes om det er
behov for spesielle tiltak. Generelt skal arbeidene planlegges slik at det ikke påføres skader på
eksisterende brokonstruksjon og mur, naboeiendommer og fyllinger. Rystelsesgrenser ved
sprengning fastsettes i henhold til NS8141 for brokonstruksjon, mur og nærmeste bygg.
Behov for tiltak i slakere skråninger i nordvestlig og vestlig deler av tomten må avklares nærmere
på plassen av geolog etter hvert som grunnarbeidene skrider frem.
NS8141 angir behov for bygningsbesiktigelse av omkringliggende bygninger og konstruksjoner før
igangsetting av sprengningsarbeider. Grensen er 50 m for bygg fundamentert på berg og 100 m for
bygg fundamentert på løsmasser.
Ved videre prosjektering av grunn- og fundamenteringsarbeidene på tomten skal geoteknisk
kategori og pålitelighetsklasse fastsettes med utgangspunkt i henholdsvis Eurokode 7 (NS-EN 19901:2002+NA:2008) og Eurokode 0 (NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016).
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Bilde 1. Bildet er tatt ca. mot nord og viser den aktuelle byggetomten.

Bilde 2. Ytrebygdsvegen er i nordlige deler av tomten etablert på en tørrmur og en brokonstruksjon med betongspilarer.
Bildet er tatt mot sør.
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Bilde 3. Sørøstlige deler av brokonstruksjonen langs Ytrebygdsvegen er etablert på berg. Det går en mindre tunnel (antatt
lengde ca. 25 m) inn i fjellet under vegen. Bildet er tatt mot sørøst.

Bilde 4. Nærbilde av oppsprukket bergparti observert ved tunnelåpningen, sett mot sørøst.
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Bilde 5. Bildet er tatt mot øst og viser berget under Ytrebygdsvegen lenger nord for bilde 3 og 4.

Bilde 6. Nærbilde av eksisterende tørrmur og brokonstruksjon langs Ytrebygdsvegen i nordøstlige deler av planområdet,
sett mot øst.
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Bilde 7. Nærbilde av tørrmur under Ytrebygdsvegen, se også bilde 6.

Bilde 8. Skråningen i nordvestlige deler av tomten, sett mot sørvest. Behov for sikringstiltak i denne delen av tomten må
avklares nærmere i forbindelse med grunnarbeidene.
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