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1. Innledning

Asplan Viak har utarbeidet en mindre reguleringsplan for en parkeringsplass m.m. i 

Kamøyvær i Nordkapp kommune.  NVE har innsigelse fordi fare for skred ikke er 

tilstrekkelig utredet. NVE skriver:

Dette notatet gir en beskrivelse av grunnforholdene og en vurdering av fare for skred ut 

fra eksisterende data. 

2. Beskrivelse av tiltak

Figur 1 viser området som foreslås regulert. Formålet med reguleringen er å etablere en 

parkeringsplass/snuplass for bilder og busser. Tiltaket vil som figur 1 viser medføre noe 

utfylling av masser i fjæra. Massene vil bestå av sprengstein med et toppdekke av grus og 

asfalt. 
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Figur 1 Detaljregulering Kamøyvær

3. Tidligere undersøkelser

Multiconsult har på oppdrag fra Kystverket gjennomført miljøgeologiske og geotekniske 

undersøkelser i Kamøyvær. Det knytter seg størst interesse til de geotekniske 

undersøkelsene. Disse er rapportert i Multiconsults rapport: 711411/2 Orienterende 
geoteknisk vurdering, datert 18.september 2012. Undersøkelsen er knyttet til utvidelse av 

Kamøyvær havn med forlengelse av dagens molo. Kartet i vedlegg 1 viser utførte 

undersøkelser.

Sjøbunnen i havna ligger på kote 3 til 4 muh. Det ble foretatt 14 totalsonderinger med 

bruk av borebåt og tatt opp to prøveserier med 54 mm prøvetakingsutstyr. Alle 

sonderboringer ble avsluttet i berg. I havnebassenget innenfor moloen består grunnen i 

hovedsak av to lag; et øvre lag på 1-11meters tykkelse av sand og til dels siltig sand med 

skjell, og et 1-6 m tykt nedre lag av antatt morene. 
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Totalsonderingene lengst mot nord er plassert i strandkanten innenfor bassenget, altså 

like utenfor planlagt fylling. Boringene som er plottet inn i figur 3, viser følgende:

Totalsondering 1 (se vedlegg 1 og 2)

Kote +0,5 til -3: sandig siltig materiale

Kote -3 til -17 overgang til morene

Kote -17 Fjell

Totalsondering 6 (se vedlegg 1)

Kote +0,5 til -3,5: sandig siltig materiale

Kote -3,5 til -7,5 morene

Kote -7,5 Fjell

Disse sammen med de andre boringene viser at havnebassenget er en dyp fjellkløft fylt 

med sandige løsmasser og morene.  

Sør for moloen består løsmassene av:

 Et øvre 2-4 m tykt lag av sand/silt

 Et midtre 1-2 m tykt lag av bløt sandig siltig kvikkleire

 Et nedre 2-4 m tykt lag av morene      

Rapporten beskriver at det skal mudres i havnebassenget ned til kote -4 til -5. For å få 

tilfredsstillende stabilitet anbefales en maksimal helning på 1:3. Videre beskriver 

rapporten utvidelse av steinfylling/sjete med en toppflate på 3,8 moh og slakere helning 

enn 1:1,3. For å oppnå tilfredsstillende stabilitet er det foreslått en motfylling utenfor 

moloen.     

 

4. Områdebeskrivelse

Det regulerte området ligger i Kamøyvær i fjæra mellom eksisterende vei og fjorden. 

Flyfoto i figur 2 og 3, samt løsmassekartet i figur 4 viser at det er sparsomt med løsmasser 

på land i området. Dette er også bekreftet av feltbefaring foretatt av Asplan Viak i 2021. 
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Figur 2 Satellittbilde av Kamøyvær tatt ved flo sjø (NGU.no).

Figur 3 Satellittbilde av Kamøyvær tatt ved fjære sjø. (Finn.no).  Fjellblotninger er markert med rød stjerne, 
mens totalsonderinger utført av Multiconsult er inntegnet med gule sirkler.
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Figur 4 Løsmassekart over Kamøyvær (NGU). Hele området er kartlagt som bart fjell, stedvis med tynt dekke. 

Berggrunnen er kartlagt som omdannede sedimentære bergarter av gråvakke, leirskifer, 

fyllitt og glimmerskifer. 

Satellittbildene og feltbefaringen viser at det er avsatt noe sand i havnebassenget ut mot 

småbåthavna. Grunnundersøkelsene utført av Multiconsult viser at det i havnebassenget 

er opptil 17 m med løsmasser bestående av et øvre opptil 11 m tykt lag av sand og 

sandig/siltig materiale og et nedre lag av opptil 6 m tykk morene.  

Bunntopografien i havnebassenget er vist i figur 5 som er et sjøkart hentet fra Norgeskart. 

Vanndypet i bassenget er maks 3,5 m. Vanndypet øker på utsiden av moloen ved innløpet 

til hamna.   
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Figur 5 Sjøkart fra https://norgeskart.no/. 

5. Geoteknisk vurdering

Området ligger under marin grense og det skal dermed vurderes for alle skredtyper inkl. 

fare for kvikkleireskred. Løsmassekart, satellittbilder og befaring viser sparsomt med 

løsmasser og ingen tegn til marin leire.Grunnundersøkelsen av Multiconsult påviser 

derimot et tynt lag av kvikkleire utenfor moloen ca. 250 m fra planlagt fylling, mens det i 

havnebassenget og mot planlagt fylling er påvist sand, sandig, siltig materiale og morene.   

Multiconsult (2012) har utført stabilitetsberegninger i forbindelse med utvidelse av 

moloen, og anbefalt oppfylling av masser gir tilfredsstillende stabilitet etter 

gjennomføring av stabiliserende tiltak ved etablering av en 7 m tykk motfylling som føres 

45 m utenfor molofoten. Tiltaket med utfylling i fjæra innenfor havnebassenget vil ikke 

påvirke stabiliteten for moloen. Det gjøres derfor ingen videre vurdering av faren for 

leirskred. 

Faren for andre typer skred er vurdert ut fra NVEs kartdatabase NVE Faresoner for skred i 

bratt terreng. Denne viser et fareområde nord for Båtbukta som ligger langs fjorden sør 

for Kamøyvær. Her er det registrert flere snøskred og steinsprang. Også på veien ut mot 

https://norgeskart.no/
https://temakart.nve.no/tema/Skredfaresone
https://temakart.nve.no/tema/Skredfaresone
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Vassvika er det registrert skredhendelser i form av steinsprang. I nærheten av Kamøyvær 

er det ikke registrert faresoner for skred eller skredhendelser. Det er ikke registrert 

undersjøiske skredhendelser noen steder på Magerøya. 

 -

Figur 6 Utsnitt av NVEs kartdatabase; NVE Faresoner for skred i bratt terreng.

Den eneste vurderingen som da gjenstår er en geoteknisk vurdering av om fyllingen kan 

gi et grunnbrudd i sandmassene som er avsatt i havnebassenget. 

Med bakgrunn i beskrivelsen av løsmasser og løsmassetykkelser er dette svært lite 

sannsynlig. Dette begrunnes med følgende:

- Moloen lenger ut virker som en motfylling og reduserer faren for en undersjøisk 

utglidning av løsmassene i havnebassenget.

- Det er ikke påvist løsmasser med sprøbruddsegenskaper. Kartlagte løsmasser 

består av sand og sandig siltig materiale over morene.   

- Multiconsult har beregnet et en mudring i havnebassenget med en slakere 

skråning en 1:3 gir tilfredsstillende sikkerhet, dvs. større sikkerhetsfaktor enn 1,4. 

- Planlagt utfylling vil ligge i fjæra der sjøbunnen skråner meget slakt utover (se 

vedlegg 2). 

- Det er ingen tegn til utglidninger som følge av tidligere fyllinger ut i 

havnebassenget.        

https://temakart.nve.no/tema/Skredfaresone
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6. Videre undersøkelser

Ifølge NVEs innsigelse skal øvrig geoteknisk detaljprosjektering utføreres i forbindelse 

med byggesaken. Dette kan innebære at det før fylling gjøres en geoteknisk beregning av 

stabiliteten til fyllingen slik at utformingen av fyllingen gir nødvendig sikkerhetsfaktor mot 

utglidning. Hvis det mot formodning ikke oppnås tilfredsstillende sikkerhet må det 

gjennomføres stabiliserende tiltak.

Det er neppe behov for nøyaktige setningsberegninger da det ikke skal oppføres 

bygninger på fyllingen, men det forutsettes at det ved utfylling av masser foretas 

forskriftmessig komprimering for å unngå store setninger.  
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Vedlegg 1 Kart som viser tidligere undersøkelser utført av Multiconsult, 2012.
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Vedlegg 2 Profil fra Multiconsults rapport (2012) med totalsondering 1 og 2, samt 

inntegning av planlagt fylling.


