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NOTAT  

OPPDRAG Ånderkleiva Næringsområde BN12 DOKUMENTKODE 713706-RIG-NOT-001 

EMNE Orienterende geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Magne Arvesen & Sønner AS OPPDRAGSLEDER René Rundhaug 

KONTAKTPERSON Stig Haram SAKSBEHANDLER René Rundhaug 

KOPI   ANSVARLIG ENHET 4012 Tromsø Geoteknikk 

 

SAMMENDRAG 

Magne Arvesen og Sønner AS planlegger etablering av et næringsområde ved Ånderkleiva i Ibestad kommune. 

Tomta ligger i ei skråning med helning mellom 1:3 og 1:10. 

Det ikke er ikke påtruffet løsmasser med sprøbruddegenskaper ved utførte grunnundersøkelser. Krav til TEK 10 med 
tanke på områdestabilitet er tilfredsstilt. 

 

1 Innledning 
Magne Arvesen & Sønner AS planlegger et nytt næringsområde ved Ånderkleiva i Ibestad 
kommune. 

Multiconsult er engasjert som rådgivende ingeniør i geoteknikk (RIG). Multiconsult har utført 
grunnundersøkelser på tomten i 2016. Det henvises til rapport nr. 713706-RIG-RAP-001 (2017). 

Foreliggende notat omhandler en orienterende geoteknisk vurdering av tomten for grunnlag til 
reguleringsplan. 

2 Områdebeskrivelse og grunnforhold 
Tomta som er undersøkt ligger nord for Andørjaveien like ved Ånderkleiva. 

Tomta ligger i en skråning mot nord som har helning mellom 1:3 og 1:10. Strandsonen fra kote 0 til 
kote minus 3 har helning 1:15 eller slakere. Marbakken starter ca. 35 m fra land. 

Løsmassmektigheten er 11-20 m og består av antatt sand/silt over bløt leire samt morene over fjell.  

For en detaljert beskrivelse av grunnforhold refereres det til rapport nr. 713706-RIG-RAP-001. 

Flyfoto av tomta er vist på neste side. 
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Figur 1 Flyfoto 

3 Orienterende geoteknisk vurdering 
Magne Arvesen & Sønner ønsker å grave/fylle ut tomta og bruke den til næringsformål. 

 Områdestabilitet 

Grunnundersøkelsen har vist at det ikke er ikke påtruffet løsmasser med sprøbruddegenskaper. Det 
er således ingen risiko for kvikkleireskred innenfor området og det er heller ingen risiko for at 
grunnbrudd ute i marbakken skal bre seg innover land. Krav til TEK10 med tanke på 
områdestabilitet er dermed tilfredsstilt. 

Dersom det skal fylles ut i sjø bør det også gjennomføres grunnundersøkelser i og utenfor 
strandsonen.  

 Graving 

Terrenget på tomten faller mot nord med helning 1:3 på det bratteste. Etablering av bygg på 
nåværende terreng vil gi skjevsetninger på en eventuell fylling eller byggverk. 

Skjæringer kan utføres åpent. Permanente grave-/skjæringsskråninger bør ikke være brattere en 
1:2. Det er stor sannsynlighet for at det er et vannførende lag i grunnen som vil føre til at eventuelle 
graveskråninger vil slakes ut over tid. 

 Lokalstabilitet 

Det er foretatt en stabilitetsberegning av nåværende terreng med en liten fylling ned mot 
strandkanten. Denne viser at skråningen med fylling opp til kote 5 uten avlastning i indre del har 
tilstrekkelig stabilitet ref. Vedlegg 1. 
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 Setninger 

Hellende terreng medfører at en eventuell planering av tomta gir pålasting av grunnen i nedre del 
og avlasting i indre del. I tillegg øker tykkelsen av de mest kompressible massene (leira) ned mot 
sjøen. Det må således påregnes skjevsetninger som følge av terrengarbeider.  

Det må påregnes noe skjevsetninger ved direktefundamenterte bygg. Risikoen for skjevsetninger 
blir minst der bygg plasseres i skjæring.  

Setningsfri fundamentering forutsetter peler til berg eller kompensert fundamentering. 

4 Sluttbemerkning 
Detaljer rundt prosjekteringsforutsetninger, setninger, stabilitet og dimensjonerende grunntrykk vil 
bli vurdert i et prosjekteringsnotat dersom ønskelig. Bebyggelsesplaner må foreligge og oversendes 
til oss før vi utfører en eventuell prosjektering. 

 

Vedlegg 
Vedlegg 1 


