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SAMMENDRAG 

I forbindelse med reguleringsarbeider for området ved den nedlagte marinebasen ved Olavsvern i Tromsø kommune, 
har det framkommet at det aktuelle området ligger innenfor aktsomhetsområde for skred. Multiconsult er engasjert av 
Olavsvern Group AS til å utføre skredfarevurdering iht. TEK 17 i området. I tillegg er det utført en overordnet vurdering 
av geotekniske grunnforhold. 

Skredfaren varierer i ulike grad i det aktuelle kartleggingsområdet. I den sørlige delen er det større arealer som ikke er 
påvirket av skred, men i den midtre og nordlige delen er skredfare mer aktuelt. Steinsprang fra de bratte og høye 
skråninger er det mest fremtredende faremomentet. Dersom man vil benytte områder som ligger innenfor faresoner 
for skred bør det utføres sikringstiltak. Sikringsbehov og -omfang er avhengig av hvor høy sannsynlighet for 
skred/hvilken skredtype det er i det aktuelle området, samt hvilken sikkerhetsklasse eventuelle planlagte bygg som skal 
etableres i området hører til. Evt. sikringstiltak bør prosjekteres, og sees nærmere på i neste fase av prosjektet. 

Reguleringsområdet ligger under marin grense. Det anbefales sjøbunnskartlegging og grunnundersøkelser, se nærmere 
detaljer angående geoteknisk vurdering i kapittel 7. 

Innholdsfortegnelse 
1 Innledning ......................................................................................................................................2 

2 Utførte undersøkelser og grunnlagsdata .......................................................................................3 

3 Områdebeskrivelse ........................................................................................................................4 

 Geologi ...................................................................................................................................4 

 Topografi ................................................................................................................................5 

 Klima ......................................................................................................................................8 

4 Skredtyper .....................................................................................................................................8 

 Generelt .................................................................................................................................8 

5 Vurdering av skredfare ..................................................................................................................9 

 Tidligere skredhendelser og aktsomhetskart ........................................................................9 

 Steinsprang ............................................................................................................................9 

 Snøskred ............................................................................................................................. 12 

 Sørpeskred .......................................................................................................................... 13 

 Jord- og flomskred .............................................................................................................. 14 



Olavsvern  multiconsult.no 

Utredning av skredfare og innledende vurdering av geoteknikk 
 

 

10205612-01-RIGberg-NOT-001 03. juli 2018 Side 2 av 15 

6 Vurdering av skredfaresoner ...................................................................................................... 14 

 Faresoner ............................................................................................................................ 14 

7 Innledende geoteknisk vurdering ............................................................................................... 15 

8 Oppsummering ........................................................................................................................... 15 

9 Referanser................................................................................................................................... 15 

VEDLEGG A - Faresonekart 

1 Innledning 
Olavsvern Group AS ønsker å utrede skredfaren i Olavsvern ved Ramfjorden i Tromsø kommune. 
Planområdet omfatter deler av eiendommer med gnr./bnr. 24/1 og 25/1, som ligger om lag 15 km 
sør for Tromsø (se Figur 1). I det aktuelle området ligger det per dags dato bl.a. en nedlagt marinebase 
(lokalisert hovedsakelig inne i bergrommet), asfaltanlegg, samt noen boliger. Reguleringsplaner for 
det aktuelle området omhandler utvikling av nærings- og industriformål med tilhørende trafikk- og 
havnearealer.  

Store deler av området befinner seg ifølge NVE Atlas innenfor aktsomhetsområde for skred i bratt 
terreng. Den reelle skredfaren må derfor utredes i henhold til Plan- og bygningsloven (TEK 17 §7.3). 
Multiconsult er engasjert av Olavsvern Group AS til å utføre en detaljert skredfarevurdering for 
reguleringsplanområdet vist i Figur 1. I tillegg er det utført en innledende vurdering av geotekniske 
grunnforhold med tanke på områdestabilitet, se kapittel 7.  
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Figur 1. Oversiktskart som viser det aktuelle kartleggingsområdet markert med en blå linje. For enklere orientering er 
kartleggingsområdet delt opp i tre deler (nord, midtre og sør). Disse navnene blir henvist til gjennom hele rapporten. 

2 Utførte undersøkelser og grunnlagsdata 
Befaring av det aktuelle området ble utført den 23. mai og 13. juni 2018 av Maria Hannus og Mariia 
Pihlainen fra Multiconsult. I forbindelse med befaringen i juni ble det holdt et møte med Olavsvern 
Group AS v/ Rune Danielsen. 

Befaring er i hovedsak gjennomført til fots og opp til ulike høyder i skråningen avhengig av 
adkomstmuligheter. Det er også filmet og fotografert med drone for å få bedre oversikt over 
løsneområdene. Ved befaringen har det vært god sikt med tilfredsstillende synlighet gjennom 
vegetasjonen. 
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For vurdering av skredfare i området har følgende materiale blitt gjennomgått: 

 Skredhendelser og aktsomhetskart fra http://atlas.nve.no 

 Geologiske kart fra NGU www.ngu.no  

 Klimadata www.eklima.no, www.senorge.no  

 Flybilder fra www.norgeibilder.no  

 Analyser basert på en nøyaktig terrengmodell med 1x1 m oppløsning (grunnlag til 
helningskart og modellering) 

3 Områdebeskrivelse 

 

Figur 2. Løsmassekart fra NGU 1:50 000 (www.ngu.no). Stiplet svart linje viser den omtrentlige utstrekningen av 
kartleggingsområdet. 

 Geologi 

I følge NGUs geologiske kart, N50 (www.ngu.no) består berggrunnen i det aktuelle området av blågrå 
hornblendegneis og granatamfibolitt, kalkspatmarmor i veksling med glimmergneis, samt stedvis 
eklogitt- og amfibolittlinser. Metasandstein kan også forekomme. På befaringen ble det observert 
amfibolitt som er stedvis migmatittisk, samt metasandstein med kalkspatlinser.  

http://atlas.nve.no/
http://www.ngu.no/
http://www.eklima.no/
http://www.senorge.no/
http://www.norgeibilder.no/
http://www.ngu.no/
http://www.ngu.no/kart
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Observert berg i dagen er generelt meget oppsprukket. Sprekkeavstand og -retning varierer mellom 
ulike lokasjonene i skråningen. Sprekkeretningen følger hovedsakelig foliasjonen (se Bilde 2), som 
faller i sørlige deler ca. 45-50° mot S og i nord ca. 25° mot V-NV.  

I følge NGUs løsmassekart består løsmassene i området hovedsakelig av forvitringsmasser, se Figur 
2. I nordlige deler av planområdet kan man også finne marine strandavsetninger i lavtliggende 
terreng. På befaringen ble det observert større mektigheter (potensielt flere meter) av morene i 
skråningen ved Lulledalen i nord. Midtre deler av planområdet er dominert av skredavsetninger, og 
i den sørlige delen er løsmassene påvirket av menneskelig aktivitet (fyllmasser). 

Marin grense i området ligger på ca. kote 60. 

 Topografi 

Nord 

Skråningen i den nordlige delen (se anvist lokasjon i Figur 1) er østvendt og strekker seg fra havet 
opp til kote 200. Topografien i skråningen her er variert. Steile bergpartier dominerer nedre del av 
skråning mot Slettlihammarn, og ovenfor ligger det en flatere større terrasse mellom ca. kote 80 og 
100. Mot Lulledalen er det flere små terrasser i bergskråningen. Her trekker de bratteste 
bergpartier seg lenger opp i terrenget (mellom kote 80-190). Se Figur 3. 

Det er to aktive bekker som renner ned fra myrområdene på toppen av fjellet mot denne delen av 
kartleggingsområdet: den ene ved Lulledalen og den andre litt nord for Slettlihammarn, se Figur 1. 
Vegetasjonen består hovedsakelig av løvtrær, bregne og diverse busker. Ved Lulledalen vokser det 
også noen grantrær. Skråningene er generelt tett bevokst med skog, men det er fjernet en del skog 
i området mellom Lulledalen og Hundberget, se Bilde 1. I samme området er det observert store 
mengder løsmasser i skråningen. 

Midtre 

Området fra Slettlihammarn til de store kraftlinjene ved Lian er karakterisert hovedsakelig av en 
sørøstvendt, jevn bratt (35-45°) skråning fra havet til kote 100. Store deler av denne nedre delen av 
skråningen består antakeligvis av grove urmasser blandet med forvitringsjord. Fra kote 100 til ca. 
kote 240 ligger det bratte bergpartier med helning på 45-90°. Terrenget slaker noe ut mot toppen 
på 270 moh. Hele skråningen er tett bevokst med løvskog og store felter med bregne. Det er ingen 
synlige bekker i dagen.  

Sør 

Den bratte karakteristiske bergskråningen strekker seg frem til Husholla, se Figur 1. Urmasser i >35° 
helning er begrenset til øvre del av skråningen, og den nedre delen er noe slakere mellom kote 15-
45. Helt nederst finnes det en steil bergskrent ned mot sjøen.  

Videre mot sør er topografien noe slakere. Det finnes en del små bergkoller samt den 114 m høye 
Kattuglehaugen som har noe brattere lokale skråninger mellom 35-70°. Ellers er terrenget i den 
sørlige delen karakterisert av svakt sørøsthellende terreng. Det er ingen bekker i dagen. De fleste 
bygningene og aktivitetene knyttet til industri per dags dato finnes i dette området. Skråningene er 
stort sett bevokst med løvskog per dags dato. 
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Figur 3. Helningskart som viser bratthet i det aktuelle området. 
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Bilde 1. Skråning der det er nylig utført skogrydding i bratt terreng i nordlige deler av kartleggingsområdet. Bildet er tatt 
med drone mot nordvest. En skredbane (antatt steinsprang utløst jordskred) er også markert på bildet med en stiplet linje. 

 

Bilde 2. A og B: Eksempler av observert oppsprukket berg i dagen i skråningen litt vest for Slettlihammarn. Foliasjonen 
faller i dette området generelt inn mot skråningen.  
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 Klima 

Nærmeste målestasjon som måler nedbør, temperatur og vind er Tromsø-Holt (90400), denne 
ligger om lag 12 km nord for aktuelt område. 

Det aktuelle området har en årsnedbør mellom 1000-1500 mm. Av total nedbørsnormal er om lag 
500-1000 mm vannekvivalenter i form av snø, hvilket tilsvarer om lag 0,5-1,0 m snø. Mye av den 
totale nedbøren kommer om høsten og tidlig vinter og da i form av snø. Ref. www.senorge.no.  

For å bedre kunne møte de utfordringer som framtidige klimaendringer vil kunne gi er det utarbeidet 
klimaprofiler for de ulike fylkene. Der gis et kort sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer 
og klimautfordringer i fylket. Kort sammenfattet forventes at årstemperaturen øker med ca. 5o C, og 
nedbøren øker med ca. 15% i løpet av dette århundret sammenliknet med perioden 1971-2000. Den 
største temperaturøkningen forventes om vinteren. Økt nedbør forventes i hovedsak om sommeren. 

Det forventes en betydelig reduksjon i snømengdene og antall dager med snø i lavereliggende 
områder, men det vil fortsatt kunne være enkelte år med betydelige snøfall. Det vil kunne bli flere 
smelteepisoder om vinteren som er en effekt av temperaturendringer. Ref. Norsk 
Klimaservicesenter, 2017. 

En av effektene av fremtidige klimaendringer er at man kan regne med økt vegetasjon og lengre 
vekstsesong. Man vil også forvente en økning i fryse/tine prosesser i bergpartiene, som igjen kan gi 
økt steinsprangfare. Dette er med begrunnelse i at det forventes en stigning i temperatur men også 
større variasjoner i temperatur både sommer og vinter. 

4 Skredtyper 

 Generelt 

Følgende skredtyper har blitt vurdert: 

 Steinsprang, steinskred og isnedfall 

 Snøskred, våte og tørre 

 Sørpeskred 

 Jord- og flomskred 

Steinsprang og steinskred opptrer vanligvis i bratte oppsprukne fjellpartier der terrenghelningen er 
større enn 40°-45°. Bergnabber som er for små til å være avmerket på aktsomhetskart er også 
vurdert. Isnedfall fra bratte partier i berget blir også vurdert. 

Snøskred utløses vanligvis i terreng som er mellom 30°-50° bratt. Dersom terrenget er brattere sklir 
snøen ut i mindre mengder og det dannes ikke større snøskred. 

Sørpeskred er vannmettet snø som utløses naturlig. Skredene løsner ofte i avrenningsområder som 
bekkedaler og forsenkninger der vann samles. Skredene kan starte i områder med helning mellom 5-
25°. Denne type skred kan også forekomme ved utløp på snødemte innsjøer, elver og lignende. 

Jord- og flomskred er løsmasseskred i bratte skråninger. Jordskred er utglidninger og bevegelser av 
vannmettede løsmasser i bratte skråninger utenfor definerte vannveier. Flomskred er hurtige, 
flomlignende skred som hovedsakelig opptrer langs definerte elve- og bekkeløp.  

http://www.senorge.no/
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5 Vurdering av skredfare 

 Tidligere skredhendelser og aktsomhetskart 

 

Figur 4. Aktsomhetskart for skred i det aktuelle området (http://atlas.nve.no)  

Deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang, samt jord- og 
flomskred i NVE Atlas, se Figur 4. 

I NVE Atlas er det registrert en skredhendelse i den sørlige delen av kartleggingsområdet. Hendelsen 
er markert som snøskred i 1813 i skogen ovenfor en gård. Plasseringen av hendelsen på kartet er 
trolig feil da den aktuelle gården ikke ligger der. 

Ellers er det ikke kjent eller registrert at noen typer av skred har hatt utløp eller berørt det aktuelle 
kartleggingsområdet.  

 Steinsprang 

Ved befaring i området er det registrert flere områder med steile bergpartier og oppsprukket berg 
der steinsprang potensielt kan løsne.  

Steinsprangfare er størst langs den høye bergskråningen i den midtre delen av kartleggingsområdet 
som strekker seg fra Hysholla i sør til Slettlihammarn i nord. Her er det observert flere ferske 
skredavsetninger i skråningen som er stort sett jevn bratt (35-45°) helt ned til fjæra. Skredene som 
har lengst utløp har opphav fra de øvre bergpartiene som ligger mellom kote 150-240. I de øvre 
bergpartiene er den dominerende bergarten hardere (mekanisk sterkere), og kan potensielt utløse 

http://atlas.nve.no/
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større blokker med lengre utløp. De registrerte steinsprangblokkene fra den øverste skråningen har 
en omtrentlig størrelse på 1 m3. Skredene har i hovedsak stoppet i skråningen, men enkelte ferske 
spor fra nylig utraste blokker ble observert også i nedre deler av skråningen, se Bilde 3. Noen av 
bergblokkene som ble observert i strandlinjen kan være skredblokker som har kommet ned med stor 
energi fra høyereliggende terreng, se Bilde 4B. Observerte utløsningsområder i de nederste deler av 
skråningen er dominert av omdannede sedimentære bergarter som er meget oppsprukket og 
forvitret. Fra disse områdene vil skred derfor bli mindre, og utløp kortere.  

 

Bilde 3. Steinsprang som har stoppet i nedre del av skråning litt sør for Slettlihammarn: A) en fersk steinsprangblokk helt 
nede ved fjæra, samt B) en blokk som har nokså nylig stoppet i trær ved ca. kote 10. 

  

Bilde 4. A) Nylig skredhendelse der flere steinblokker mellom 0.5-1 m3 har stoppet i skråningen ved ca. kote 40. B) Noen av 
bergblokkene observert ved strandlinjen er trolig større skredblokker (maks 2-3 m3) som har løsnet fra berget i 
høyereliggende terreng. Bildet er tatt mot nordøst. 

I nord kan steinsprang potensielt løsne fra bratte bergskrenter som ligger nær strandlinjen mellom 
Slettlihammarn og Lulledalen. Det er observert sporadiske sprekkeavløste bergpartier i 
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skråningender steinsprang kan løsne, samt skredavsetninger i form av mindre flak og stein (<0.5 m3) 
langs skråningsfoten. Deler av bergskråningen nær tunnelåpningen er sikret med steinsprangnett, se 
Bilde 5. Flere lokasjoner i nord har en tilnærmet vertikal bergskråning med mindre hylleformasjoner 
mellom. Utløpslengdene til evt. skred fra disse forventes å bli korte grunnet steil skråning, mykere 
bergart og meget oppsprukket berg som gir hovedsakelig mindre skredblokker, samt tett vegetasjon. 

Det er utført simuleringer av steinsprang i RocFall fra de steile høye bergpartiene i nord og fra den 
midtre delen. Modelleringsresultatene vist i Figur 5 stemmer godt overens med observasjonene. 

Helt i sør i kartleggingsområdet finnes det kun lavere bergskrenter som lokalt kan gi fare for mindre 
steinsprang. Her er det generelt observert mindre steinsprangaktivitet enn lenger nord. 

 

Figur 5. Resultater fra modellering av steinsprang langs utvalgte profiler.  
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Bilde 5. Skråningen ved tunnelåpning med utført sikringstiltak viser også typisk småfallent berg i den nordlige delen av 
kartleggingsområdet. 

 Snøskred 

Skråningene i det aktuelle undersøkelsesområdet er dekket av tett skog. Området ovenfor 
skråningen er også tett begrodd med skog. Vindtransport av snø inn i skråningen vil derfor være 
meget begrenset. 

For den midtre delen av kartleggingsområdet er skogen med på å binde snødekket og hindrer 
vindpåvirkning som kan lede til at svake lag dannes. Der skogen ikke er tilstede er helningen så 
bratt (>60°) at snøen forventes å stadig gli ut. Dette forhindrer akkumulering av store mengder snø 
og reduserer muligheten for at store snøskred dannes. Nedre dela av skråningen er skogkledd og 
har en helningen mellom 45-60°. Her, ca. ved de eksisterende kraftlinjene, finnes det renner med 
manglende skog, se Figur 6. Disse kan også være skredbaner etter steinsprang, men mindre 
snøskred kan ikke utelukkes. For kartleggingsområdet generelt forventes det at den bratte 
helningen i de aktuelle potensielle utløsningsområdene gjør at mindre snømengder akkumuleres, 
samt at tett skog nedenfor som hindrer forplanting, gir liten sannsynlighet for større snøskred med 
lang utløp. Snøskred vurderes kun å være et mindre lokalt faremoment begrenset til denne aktuelle 
skråningen i midtre del av kartleggingsområdet (Figur 6). Det er ikke observert reelle løsneområder 
eller spor av snøskred i andre deler av kartleggingsområdet. 

 

Figur 6. Antatte snøskredbaner i den midtre delen av kartleggingsområdet (se kraftlinje på bildet). Flybilde fra 
www.norgeibilder.no. 
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 Sørpeskred 

Det ble observert ferske spor av et mindre sørpeskred langs den sørlige bekken som renner ned litt 
nord for Slettlihammarn. Her har snøen tatt med seg både trær og store stein, som har gjort skade 
på betongkonstruksjonen, se Bilde 6. De to bekkene renner ned fra myrområder på toppen av fjellet 
i den nordlige delen av kartleggingsområdet. Flate myrområder som gir jevn tilførsel av vann, i 
kombinasjon med trange bekkeløp som kan lett bli demmet opp videre ned i skråningen, vurderes å 
være potensielle løsneområder for sørpeskred.  

Skråningene i andre deler av kartleggingsområdet er i hovedsak bratte (>35°). Det er generelt ikke 
observert søkk i terrenget, eller områder der snø vil kunne bli liggende i lengre tid uten å drenere ut 
vann. Sørpeskredproblematikk i området vurderes å være knyttet til de to bekkene nord i 
kartleggingsområdet. 

 

Bilde 6. Spor av sørpeskred langs den sørlige bekken nord i kartleggingsområdet. 

 

Bilde 7. Dronebilde tatt mot sørvest viser sørpeskredbane langs bekken (markert med pil).  
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 Jord- og flomskred 

Nord i kartleggingsområdet finnes det tykke lag av løsmasser i bratt terreng, se Bilde 1. Det er 
observert vannsig i fine masser, og overfladiske jordskred i den delen av skråningen der skogen er 
fjernet. Bekker er dannet ved dype hjulspor langs skogsvegen. Ved mangel på røtter som binder 
jorda sammen er erosjonsfaren betydelig økt, noe som potensielt kan føre til større jordskred i den 
aktuelle skråningen. 

De fleste skråningene som ikke har bart berg i høyereliggende terreng er dekket av et tynt jordlag 
på berg. Det er observert noen potensielle løsmasseskredbaner som kan ha blitt utløst av et veltet 
tre eller et steinsprang. Slike skred kan finne sted i de fleste skråningene med helning over 40°.  

I sør er det i tillegg observert noen lokale mindre skråninger med bratt helning og fine løsmasser. I 
disse kan det være lokal jordskredfare. 

Ved mangel på etablerte vannveier er flomskredfaren begrenset til bekkefar i nord. Særlig den 
nordligste bekken som renner ned fra Lulledalen gjennom et område med tykkere 
løsmasseavsetninger er utsatt. Her finnes det fine løsmasser i bratt helning som kan skli ned i 
bekkeløpet, samt mye greiner og trær som kan demme opp bekken, og danne flomskred. 
Dimensjonen på stikkrennen ved veien er liten, og kan dermed lett bli tettet.  

6 Vurdering av skredfaresoner 
Utbredelsen av faresonen er vurdert på følgende grunnlag: 

 Observasjoner fra feltarbeidet og faglig skjønn. 

 Identifisering av potensielle løsneområder for de aktuelle skredtypene basert på topografi, 
grunnforhold, vegetasjon og klima. 

 Tidligere registrerte skredhendelser og lokal kjennskap til historiske hendelser. 

 Simuleringer og beregninger av teoretiske skredutløp. 

Faregrensene representerer den samlede sannsynlighet for alle skredtyper. Eventuelle sekundære 
effekter av skred inkludert i faresonene. 

Det er lagt til grunn dagens vegetasjon- og klimaforhold. 

 Faresoner 

I plan- og bygningsloven med tilhørende byggeteknisk forskrift (TEK 17) er det definert sikkerhetskrav 
mot skred. Det er definert tre ulike sikkerhetsklasser for byggverk i skredutsatte områder: S1 (1/100), 
S2 (1/1000) og S3 (1/5000). Sikkerhetsklassene er definert med hensyn til type byggverk, 
bruksområde/eksponeringstid og antall personer som befinner seg i ulike bygg, samt sannsynlighet 
for skred med ulike gjentaksintervaller. I sikkerhetsklasse S3 (1/5000) inngår byggverk der det 
normalt oppholder seg mer enn 25 personer, eller der det er store økonomiske eller andre 
samfunnsmessige konsekvenser. Disse er bl.a. boligbygg som har mer enn 10 boenheter, hoteller, 
sykehus, brakkerigger mm. 

Plan- og bygningsloven krever at skredfare er kartlagt også mot vei, men gir ingen krav til sikkerhet 
mot skred på vei. Derfor har Statens vegvesen laget egne akseptkriterier mot skred på vei. Den er 
presentert i en risikomatrise, som legger til grunn ÅDT (gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde), 
samt hvilken skredsannsynlighet og risiko det finnes langs en enhetsstrekning på vei (NA-rundskriv 
2014/08). Dette gir grunnlag for en kost-nytte-analyse, der bl.a. sikringsnivå og -kostnader tas i 
betraktning.  

Deler av det aktuelle kartleggingsområdet er vurdert å ligge innenfor utløpsområdene for skred med 
en årlig nominell sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000. Se faresonekart i vedlegg A. Steinsprang er 
hovedsak dimensjonerende skredtype for faresoner som er fastsatt, men noen steder er det også 
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jordskred eller flom-/sørpeskred som er dimensjonerende. Dimensjonerende skredtyper er markert 
i faresonekartet. 

En del av bergskråningene i kartleggingsområdet er sikret med bolter og steinsprangnett. Det er 
ukjent hvor gamle sikringene er, og sannsynligvis tilfredsstiller de ikke kravene til TEK 17. Disse 
områdene er derfor vurdert å ligge innenfor 1/1000-1/5000 faresoner. 

7 Innledende geoteknisk vurdering 
Området er avgrenset av sjøen og ligger under marin grense. Området er ikke tidligere kartlagt av 
NVE med tanke på kvikkleireskred. Sjøbunnen faller raskt ut fra dagens strandlinje. 

På land antas mesteparten av området å bestå av fjell eller forvitringsmateriale og fyllmasser. Dette 
indikeres også av løsmassekartet vist i Figur 2. Det eneste området markert med marin 
strandavsetning ligger i den nordre delen av området ved Hundberget. 

Multiconsult har tidligere utført grunnundersøkelser i den sørlige delen av området. Det vises til 
rapport 713665-RIG-RAP-001 (2017). Undersøkelsene fra tidligere rapport dekker delvis området C 
som er indikert i planinitiativet, og viser at grunnen består av friksjonsmasser over berg. 

Det kan likevel ikke utelukkes at det finnes sprøbruddsmateriale eller kvikkleire i sjøen og det 
anbefales derfor å dekke området med grunnboring, for eksempel ved å ta profiler med 2 
grunnboring hver 50 meter. Da området er ca. 2 km langt tilsier dette at det blir behov for ca. 80 
boringer. I senere fase vil det bli aktuelt med tettere undersøkelser der det skal fylles og etableres 
kaier. 

Dersom det ikke finnes sjøbunnskart anbefales det også at det gjøres en sjøbunnskartlegging i forkant 
av grunnundersøkelser. Sjøbunnskartleggingen er nødvendig for stabilitetsberegningene. Alternativt 
kan Multiconsult gjøre en enkel opplodding i utvalgte profiler. 

8 Oppsummering  
En detaljert vurdering av den reelle skredfaren i kartleggingsområdet ved Olavsvern er utført av 
Multiconsult med bl.a. befaring, kart-, bildeanalyser og simuleringer/beregninger.  

Skråningene har flere potensielle løsneområder for steinsprang, og lokalt er også jordskredfare 
tilstede. I tillegg er det fare for sørpeskred og/eller flomskred langs bekkene i nord. Den lokale 
topografien i skråningene viser at det er områder med ulik sannsynlighet for skred, se faresonekart i 
vedlegg A. 

I følge byggeteknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK 17) er kravet til sikkerhet ved plassering 
av bygninger basert på 3 sikkerhetsklasser. Næringsbebyggelse der mer enn 25 personer oppholder 
seg tilhører sikkerhetsklasse S3, og må plasseres utenfor skredfarlige områder. Det er også mulig å 
vurdere alternativer for sikringstiltak som kan redusere skredfaren lokalt slik at kravene til sikkerhet 
oppfylles. Dette må vurderes i neste fase av prosjektet. 

9 Referanser 
Plan- og bygningsloven og tilhørende Byggeteknisk forskrift (TEK 17) § 7-3. Sikkerhet mot skred 
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/7/7-3/  

Retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred på veg, Statens vegvesen NA-rundskriv 2014/08 

Klimaprofil Troms, Et kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning, Norsk klimaservicesenter, 2017. 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/7/7-3/
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