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SAMMENDRAG 

Lars Kimo Jørgensen planlegger utbygging på tomt 44/57 i Narvik kommune. 

Multiconsult har laget borplan og Ascas Miljø AS har utført grunnundersøkelser i to punkter på tomten. Resultatene 
indikerer faste masser. Det er ikke indikasjon på sprøbruddmateriale.  

Det vurderes derfor at kravet til sikkerhet mot kvikkleireskred i henhold til TEK 17, §7-3 er oppfylt for det pågjeldende 
tiltaket. 

 

1 Innledning  
Det er planlagt utbygning på tomt med gnr./bnr. 44/57 på Toften i Beisfjord i Narvik kommune.  

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

Det er i forbindelse med vurderingen utført grunnundersøkelser på tomten. Multiconsult har laget 
borplan og Ascas Miljø AS har utført sondering i to punkter.  

2 Områdebeskrivelse  
Tomt 44/57 ligger innerst i Beisfjorden, se Figur 1 for oversiktskart. Tomten avgrenses av Mølnveien 
i nordøst og Lakselva i sørøst. Mølnveien ligger på ca. kote +55 og generelt heller terrenget på 
tomten ned mot elva med gjennomsnittlig helning 1:6. Øst for tomten ligger veien «Toften» og 
spredt boligbebyggelse. I vest heller tomten ned mot Mølnelva med gjennomsnittlig helning 1:2.  

Figur 2 viser løsmassekart over området og det indikerer at massene på tomten består av breelv- og 
bresjø-/innsjøavsetninger [3].  

Sonderingene utført på tomta indikerer faste masser og det er ikke indikasjon på 
leire/sprøbruddmateriale i de utførte borpunktene. Sonderingene er avsluttet i løsmasser og berg 
er ikke påtruffet. Utskrift fra sonderingene er vedlagt i tegning 10220535-RIG-TEG-100.  
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Figur 1 Oversiktskart. Derøde prikkene viser utførte borpunkter. (Kilde: norgeskart.no)

Figur 2Løsmassekart (Kilde: http://geo.ngu.no/kart/losmasse/)

3 Områdestabilitet
Grunnundersøkelsene indikerer at løsmassene hovedsakelig består av faste masser. Det er ikke
funnet sprøbruddmateriale. Det er ikke sannsynlig at det vil gå skred på området eller at skred fra
elva/fjorden vil ha bakovergripende effekt opp mot tomten.

Det vurderes derfor at kravet til sikkerhet mod kvikkleireskred i henhold til TEK17, §7-3 er oppfylt
for det pågjeldende tiltak.

Bp. 1

Bp. 2

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
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4 Referanser  
[1] Direktoratet for byggkvalitet, «Byggeteknisk forskrift (TEK17)» 

[2] Norges vassdrags- og energidirektorat, «Veileder nr. 7-2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred» 

[3] NGU, «Løsmasser - Nasjonal løsmassedatabase - kvartærgeologiske kart». 
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