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Kirkegårdsveien boligområde: Geoteknisk vurdering 

av skråningsstabilitet for reguleringsplan 

Sammendrag/konklusjon 

Norconsult er engasjert av Arctic Entreprenør AS for geoteknisk vurdering av skråningsstabilitet for 

reguleringsplan av et nytt boligområde i Kirkegårdsveien i Porsanger kommune. 

Stabilitetsberegningen viser tilstrekkelig sikkerhet i skråningen for det foreslåtte tiltaket. 

Dersom arealet nærmest skråningstoppen skal asfalteres for å etablere veg, må det sørges for 

tilstrekkelig drenering for å unngå konsentrert vanninntrenging i skråningen, som kunne medføre 

overflateutglidninger. 

Denne rapporten inneholder ingen detaljprosjektering av tiltakene. 

1 Introduksjon 

Norconsult er engasjert av Arctic Entreprenør AS for geoteknisk vurdering av skråningsstabilitet for et 

nytt boligområde i Kirkegårdsveien i Lakselv i Porsanger kommune (Gnr. 17/Bnr. 274), se Figur 1. 

Vurderingen baseres på illustrasjonsplanen datert 2018-03-02. 

 

Figur 1 Oversiktskart. Hentet fra norgeskart.no 2018-05-03. 

2 Grunnforhold 

NGUs løsmassekart beskriver løsmassene i området som elveavsetninger (Figur 2). Skråningen ligger 

i et område som er markert som «elve- eller bekkenedsenking». 
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Det er utført prøvegraving med gravemaskin og geoteknikker tilstede i uke 16, 2018. Hensikten med 

prøvegraving var å kartlegge grunnforholdene ved skråningen for å kunne vurdere dens stabilitet. Ved 

prøvegravingstidspunktet var det ca. 0,5 m snø i området. 

Det er funnet et tynt humusdekke over sand med varierende andel av grus. Det er ikke truffet på berg 

under prøvegravingen. Det er ikke funnet grunnvann under prøvegravingen. 

Detaljerte resultater presenteres i Vedlegg 1: Resultater fra prøvegraving. 

 

Figur 2 Utklipp fra NGUs løsmassekart. Hentet 2018-05-03. 

3 Stabilitetsvurdering 

Det er utført en stabilitetsberegning i ett karakteristisk snitt, se Vedlegg 2: Stabilitetsberegning. Basert 

på løsmassetype vurderer vi kun drenert analyse å være relevant. Programmet Geosuite Stabilitet 

brukes i beregningen. 

Krav til partialfaktor settes iht. EC7-1 (Ref. 1), Tabell NA.A.3.2 til F ≥ 1,25. Jordparametere velges 

basert på prøvegravingen fra erfaringsverdier i Ref. 3. Det brukes en terrenglast på 10 x 1,3 = 13 kPa 

for GS-vegen og uteområdet foran huset (Ref. 3), og en last på 30 kPa for bygningene. Avstand 

mellom skråningstopp og bebyggelsen er satt til 8 m. Avstand som er foreslått i planen er minst 16 m, 

beregningen er altså konservativt. 

Der er ikke funnet grunnvann under prøvegravingen. Ut ifra permeabilitet av massene i området, og 

topografien rundt tomta vurderer vi det valgte grunnvannsforløpet å være konservativt. 

Det er ikke utført en jordskjelvanalyse, fordi det forutsettes at byggene får utelatelse for 

jordskjelvdimensjonering. Statisk beregning viser veldig god margin.  

Stabilitetsberegningen viser tilstrekkelig sikkerhet i skråningen for det foreslåtte tiltaket. Dersom 

arealet nærmest skråningstoppen skal asfalteres for å etablere veg, må det sørges for tilstrekkelig 

drenering for å unngå konsentrert vanninntrenging i skråningen, som kunne medføre 

overflateutglidninger. 

Ifølge TEK17 (Ref. 2) § 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger, skal byggverk plasseres, prosjekteres og 

utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra 

naturpåkjenninger som flom, stormflo og ras. Det er foretatt vurderinger med tanke på 

Skråningen som omhandles i 

denne rapporten. 
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skråningsstabilitet i løsmasse. Ut fra de vurderingene som er utført anses kravene i TEK17 § 7 å være 

oppfylt med tanke på løsmasseskred.  

I følge NVEs karttjeneste, skrednett.no, ligger eiendommen ikke innenfor et område som er registrert 

som utløsnings- eller utløpsområde for steinsprang, snøskred, jord- eller flomskred.  Det er ikke 

registrert sprøbruddmaterialer under grunnundersøkelsene på tomten. NVE angir at området ligger 

utenfor aksomhetsområder for flom. Krav stilt i TEK17 vurderes således å være oppfylt for resterende 

naturfarer. 

4 Referanser 

Ref. 1  NS-EN 1997-1:2004+A1:2013:NA:2016: Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering Del 1: Allmenne regler. 

Ref. 2  FOR-2017-12-12-2000: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) – TEK17 

Ref. 3  Statens vegvesen, Håndbok V220: Geoteknikk i vegbygging. 2014. 
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5 Vedlegg 1: Resultater fra prøvegraving 

 

Figur 3 Omtrentlig plassering av prøvetakingspunktene. 

5.1 Punkt «NØ» 

Dybde (m) Beskrivelse 

0-0,1 Tynt humusdekke 

0,1-1,6 Sand 

1,6-4,5 Fast finsand 

 

5.2 Punkt «NV» 

Dybde (m) Beskrivelse 

0-0,1 Tynt humusdekke 

0,1-3,0 Grusig sand 

 

5.3 Punkt «S» 

Dybde (m) Beskrivelse 

0-0,1 Tynt humusdekke 

0,1-2,9 Sand 
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5.4 Bilder fra punkt «NØ» 

 

Figur 4 Overgang mellom sand og finsand i ca. 1,6 m dybde synling med overgang fra gult til grått. 

 

Figur 5 Eksempel på sand 
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Figur 6 Prøvegraving avsluttet i 4,5 m dybde uten å treffe på berg. 

  

Figur 7 Eksempel på fast finsand. 
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5.5 Bilder fra punkt «NV» 

 

Figur 8 Prøvegraving avsluttet i 3,0 m dybde uten å treffe på berg. 

 

 

Figur 9 Eksempel på grusig sand 
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5.6 Bilder fra punkt «S» 

 

Figur 10 Prøvegraving avsluttet i 2,9 m dybde uten å treffe på berg. 

 

Figur 11 Eksempel på sand. 
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6 Vedlegg 2: Stabilitetsberegning 

 

Figur 12 Plassering av stabilitetssnitt 

 

Figur 13 Stabilitetsberegning i GeoSuite Stabilitet 

J01 2018-05-14 Til reguleringsplan MiHub KrAun AENii 
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