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Vedr. forespørsel om Geoteknisk avklaring 
Slik vi forstår skal eksisterende grusvei oppdrageres og forsterkes. Det vil si at det kun skal foretas 
mindre inngrep ved utskifting av masser. I utgangspunktet havner slike type tiltak innenfor 
tiltakskategori K0 eller K1 iht. NVEs veileder 1/2019. Kravet til sikkerhet vil da oppfylles hvis det kan 
dokumenteres at tiltaket ikke forverrer stabiliteten. For K0 tiltak kan man benytte seg av vedlegg 2 i 
NVEs veileder.  
  
Oversendte bilder prøvegravingen viser masser dominerende av sand, grus og stein. Materialet 
samsvarer godt med resultater fra tidligere prøvegraving Arktisk Geotek har gjort i området i 
forbindelse med grunnundersøkelser på eiendom gbnr. 1/73 (hyttetomt) og eiendom gbnr. 1/21 
(boligtomter langs Storhaugveien). Her ble det funnet morenemateriale med lite/fraværende 
finstoffinnhold. Et tynt lag med ca. 10 cm mektighet med finere sand/silt ble avdekket. På enkelte av 
tilsendte bilder fra prøvegravingen kan et slikt lag observeres. Det er etter det man kan se på bildene, 
ikke avdekke leire under prøvegravingen.  
  
Området hvor det er gjennomført prøvegraving ligger like oppunder marin grense, som i område er 
estimert til å være ca. 64 moh. I følge NGUs løsmassekart dominerer glasifluviale avsetninger i sørlige 
del av veitrase, mens det i nord ved krysset til E6 domineres av marine strandavsetninger. Mot 
nordøst faller terrenget relativt bratt med partier brattere enn 1:5. Dagens E6 ligger på toppen av 
denne skråningen.  
  
Kåfjord kommune anser planlagt tiltak relativt begrenset i omfang og kan derfor gjennomføres uten 
videre geoteknisk utredning. 
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Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Trond Arne Hoe 
kommunedirektør 
Tlf.:  
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Jus háliidat makkárge oktavuođa ossodagain dán áššis, de čujut áššenummárii / Ved all kontakt med 
avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 21/677 - 44                
 
 

 
 
 

Kopi til 
Høgtuns Plankontor As Sommersetlia 39 9143 Skibotn 


