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DERES REF: Silje Kolloen | VÅR REF: Gert Sande/erbk Tromsø, 16. mars 2016
DOKUMENTKODE: 711570-RIG-BREV-160316
TILGJENGELIGHET: Åpen

STORN ESET-VAN N FORSYNI N GSAN LEGG
Områdestabilitet
Viser til tidligere brev, datert 18.12.15.

Det planlegges en vei med nedgravd vannforsyningsrø r langs kote 60 ved Storneset i Harstad kommune.
Planområdet ligger i hovedsak over marin grense. Fo religgende brev omfatter geoteknisk vurdering av
området i forbindelse med reguleringsplanen.

Grunnforhold - topografi

Oversiktskart over planlagt veitrase og vannforsyni ngsanlegg er vist på figur 1.

Figur 1: Oversiktskart som viser utbyggingsplaner o g eksponert berg som ble registret.

I forbindelse med skredfarevurdering (711570-RIGber g-NOT-001) er det utført befaring i området. Det er
påvist eksponert berg i flere områder langs traseen og nedenfor området. Løsmassene består i henhold t il
NGUs løsmassekart av bart fjell, som stort sett man gler løsmasser. Ved befaring ble det i hovedsak
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registrert grov ur som er bevokst med tett skog og markante bergnabber langs og nedenfor traseen. Se
figur 2 (bilde fra befaring) og 3 (løsmassekart fra NGU)

Figur 2: Planlagt område for trase, sett fra sør mo t nord om lag langs kote 60.

Figur 3: Løsmassekart NGU
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Geoteknisk vurdering

Planområdet ligger i hovedsak over marin grense, de t er dermed ikke løsmasser med
sprøbruddsegenskaper eller kvikkleire i området.
Løsmassekartet fra NGU antyder at området består av bart fjell med stedvis tynt dekke. Dette er bekref tet
ved befaring på stedet, som viser at løsmassene i o mrådet består av grov ur/forvitringsblokkeri tilleg g til
berg i dagen.

Det vil ikke kunne oppstå omseggripende skredvirkso mhet (kvikkleireskred) i området.

Områdestabiliteten er dermed vurdert å være tilfred sstillende, og krav i TEK10 er tilfredsstilt.

Etablering av planlagt veitrase og vannforsyningsan legg er dermed mulig å gjennomføre i området.
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