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behandling

Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF); Direktoratet for Mineralforvaltning; Direktoratet for mineralforvaltning
(DMF); Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS; Directorate for mining with the comissioner of mines
at Svalbard
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1. INNLEDNING 

Asplan Viak AS er engasjert av Aurstad AS til å bistå i forbindelse med ferdigstillelse av masseuttaket 
på Greifsneset i Volda kommune. Aurstad AS har fått brev fra DirMin hvor det blir etterspurt 
ingeniørgeologisk vurdering av skjæringsveggene og permanent veggvinkel når bruddet er avsluttet. 

Det blir også nevnt aktsomhetsområder som bør omtales. Bruddet ligger innenfor 
aktsomhetsområdet for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred. 



 
NOTAT 

side 2 av 4 

 

Figur 1: Oversikt over dagens situasjon. 

 

2. GEOLOGI 

Berget i området består av ulike typer gneis. Gneisen er tydelig lagdelt med fall mot NØ inn i 
skjæring. Fallet til lagdelinga varierer mellom 30 – 50 grader. I tillegg til lagdelinga er det registrert 2 
ulike sprekkesett. Disse sprekkesetta er steile med fall mellom 75 – 90 grader. Strøkretninga til disse 
sprekkesetta er om lag NNØ- SSV og NV-SØ. Se oversiktstegning, Figur 2, for indikering av 
sprekkeretninger. 

Sprekkeavstanden varierer, men er hovedsakelig fra 0,5 -1 m for alle sprekkesettene. Det er stedvis 
tettere oppsprukket, men dette kan også forårsakes av påvirkninger fra sprengning.  

Det er hovedsakelig dagfjellet som er mest oppsprukket, de øverste 5-6 meterne. Lengre ned 
fremstår berget mer kompakt. Generelt er berget lite – moderat oppsprukket. Det er ikke registrert 
dominerende slepper med sprekkefyll. Sprekkene fremstår som plane og ru. 

Det er noe vann som kommer ned et «gjøl» i terrenget. Dette renner hovedsakelig oppå berget, og 
det er lite tegn til inntrengning i sprekker. 

3. SKRED 

Området ligger innenfor aktsomhetsområder for alle typer skred. Terrenget har tynt løsmassedekke 
og har vegetasjon og skog helt til toppen av fjellsiden over aktuelt område. Terrenget er stort sett 
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brattere enn 45 grader over store deler av steinbruddet. Det er et definert «gjøl». Dette kommer i 
kanten av det planlagte uttaket.  

 

4. VURDERINGER 

 
Figur 2: Oversikt over planlagt berguttak, merka brunt. I tillegg er lagdeling og sprekkeorienteringer vist.  

 

4.1. Ingeniørgeologi 

Figur 2 viser oversiktssituasjon av planlagt uttak. Basert på sprekkegeometrien i området er det 
gunstige sprekkeretninger i området for å oppnå stabil endevegg, Lagdelinga har fall inn i skjæringa 
med fall 30 – 45 grader, slik at denne ikke utgjør en risiko hverken for utglidning eller blokkutvelting 
(topling) i endeveggen.  

De to andre gjennomgående sprekkesettene er steile, og er steilere enn det endelig skjæringsvegg er 
tenkt. Det gjør at de hver for seg ikke utgjør en risiko for utglidning i skjæringsveggene. I kombinasjon 
kan sleppene danne avgrensede kiler som kan gli ut. Disse er avgrensa og sikres ved behov etter hver 
utførte pall. 

Siden sprekkeavstanden ligger i området 0,5 – 1 meter vil det være opp mot 1 m3 store blokker som 
potensielt kan løses ut. Denne blokkstørrelsen er fullt mulig å sikre forsvarlig under uttak av pall. 

 

30 - 45 75-90 

75-90 



 
NOTAT 

side 4 av 4 

4.2. Skred 

Hele fjellsiden over bruddet består hovedsakelig av vegetasjon og skog, samt har tynt 
løsmassedekke. Dette gjør at det er mindre sannsynlig at det skal forekomme jord- og flomskred 
samt snøskred. Bruddet er derimot utsatt for steinsprang. For å sikre mot steinsprang frem til det blir 
etablert fanggjerde i øvre del av steinbrudd, blir arbeidet stoppet ved nedbørsmengder som øker 
faren for steinsprang. Det er også utført noe boltesikring av blokker på topp av steinbrudd. 

 

KILDER 

Kartgrunnlag mottatt fra Aurstad AS 

Svarbrev fra Aurstad til DirMin datert 29.06.2018 
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