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SAMMENDRAG 

Det er gjennomført en grunnundersøkelse i et større område på Revneset i Berlevåg i forbindelse med regulering av 
nytt industriområde.  

Grunnen består i hovedsak av friksjonsmasser. Området nord for FV 890 har jevnt over liten løsmassemektighet, med 
et større område med berg i dagen. I området sør for FV 890 øker løsmassemektigheten mot sørvest, og er registret til 
25 m nærmest Storelva.  

Områdestabiliteten er tilfredsstillende. Lokalstabilitet for eventuelle fyllinger og skjæringer forventes også 
tilfredsstillende, men må vurderes i en detaljprosjektering.  

Grunnen er godt egnet for direktefundamentering. Det forventes små setninger i området. Setningsfri fundamentering 
krever fundamentering til berg.  

 

1 Innledning 
Multiconsult Norge AS er i forbindelse med detaljregulering av Berlevåg industripark, Revnes 
engasjert til å vurdere sikkerheten mot kvikkleireskred i henhold til TEK17, §7-3 Sikkerhet mot skred 
[1]. I vurdering følges retningslinjer i NVEs veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» [2]. 

Et kartutsnitt over området er vist i figur 1, og ortofoto over området er vist i figur 2.  
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Figur 1: Kartutsnitt over området [norgeskart.no]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Ortofoto over området [norgeskart.no]. 

2 Terreng- og grunnforhold 
Det undersøkte området ligger på Revneset i Berlevåg. Storelva har utløp i Revnesbukta like vest for 

området. Den nordlige delen av Revneset består av berg i dagen. Det er i tillegg berg i dagen i 

strandsonen, samt øst for området og vest for Storelva. Terrenget i den sørlige delen av det 

undersøkte området har helning slakere enn 1:20. I den nordlige delen av området heller terrenget 

fra Storelvberget og ned mot øst og mot sjøen i nord med helning ca. 1:9. Fra Storelvberget og ned 

mot vest heller terrenget med helning ca. 1:18. Sjøbunnen i området har helning slakere enn 1:20.   
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Figur 3 viser et løsmassekart over området. Kartet indikerer at løsmassene i området består av 

marin strandavsetning. Marine strandavsetninger er materiale avsatt av bølge- og strømaktivitet i 

strandsonen. Kornstørrelsene varierer fra silt til blokk, men sand og grus er vanligst. 

Avsetningstypen kan bestå av kvikkleire siden det er en marin avsetning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Løsmassekart over området [3]. 

Multiconsult har utført grunnundersøkelser i området. Grunnundersøkelsene viser at området 

generelt består av middels faste til faste masser. Prøveserier viser at det generelt er påtruffet sand 

ned til 5 m dybde. I den sørvestlige delen av området er det påtruffet siltig sand på 7-8 m dybde, og 

sandig, siltig, leirig materiale på 11-12 m dybde. Det er ikke påtruffet masser med 

sprøbruddegenskaper. Det vises til rapport 10227680-RIG-RAP-001 for mer detaljert beskrivelse av 

grunnforholdene i området.  

3 Geoteknisk vurdering 

 Vurdering av sikkerhet mot kvikkleireskred i henhold til TEK17 

Grunnundersøkelsene i området viser at løsmassene ikke består av sprøbruddsmateriale.  
Grunnforholdene gir dermed ikke mulighet for at det kan oppstå områdeskred selv om de 
topografiske forhold gjør dette mulig. I tillegg er det berg i dagen på deler av området som ikke gjør 
det mulig at området kan rammes av skredmasser fra kvikkleireskred der. Det vurderes derfor at 
kravet til sikkerhet mot kvikkleireskred i henhold til TEK17, §7-3 er oppfylt for det pågjeldende 
tiltak. 

 Byggegrunn 

Grunnforholdene i området er homogene. Nord for Fylkesvei 890, er løsmassetykkelsen i hovedsak 
mindre enn 3 m. Det er i tillegg et større område i nordøst, med berg i dagen. Et borpunkt utført 
ned mot Storsand, viser 20 m løsmassetykkelse. På sørsiden av Fylkesvei 890, synes 
løsmassetykkelsen å øke mot sørvest, og er registrert til 25 m nærmest Storelva. Mot øst stiger 
berghorisonten, og helt øst i området ligger et tidligere berguttak.  
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Løsmassene består i hovedsak av friksjonsmasser der de øvre 5 m synes å være sandmasser. Disse 
er registrert til å være T1 masser, ikke telefarlig. Videre nedover øker finstoffinnholdet, og da også 
telefarligheten. Det kan ikke utelukkes at deler av toppmassene også kan være telefarlige. 
Friksjonsmasser er godt egnet til planering og generell terrengarrondering. Lokalstabiliteten ved 
større fyllinger eller skjæringer, må vurderes i en detaljprosjektering, men det forventes å være 
tilfredsstillende i dette området. 

Løsmassene synes også å være godt egnet for direktefundamentering av planlagte bygg. Det 
forventes små setninger i disse massene. For setningsfri fundamentering må bygg fundamenteres 
til berg. Dette kan gjøres direkte på berg, for eksempel i området nord for FV 980, der 
berghorisonten ligger grunt. Eventuelt må det benyttes pilarer eller peler.  
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