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SAMMENDRAG 

Kåfjord kommune har igangsatt planarbeid vedrørende ny motorcrossbane i Manndalen på deler av eiendom gbnr. 30/81. 

Kunde har på bakgrunn av planprosessen bestilt geoteknisk grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering av prosjektet. 

Arktisk Geotek AS med samarbeidspartner GeoNord AS er engasjert. Denne rapport inneholder geotekniske vurderinger 

vedrørende sikkerhet mot kvikkleireskred i henhold til TEK17 og NVEs veileder.  

Reguleringsplanområde er lokalisert ca. 5 km inn i Manndalen. Området er i dag ubebygd og består av noe dyrket mark, åpen 

fastmark og skog av varierende produktivitet. Motorcrossbanen er planlagt i vestlige del av reguleringsplanområdet, der 

klubbhus og tilhørende parkering er planlagt på toppen av en terrasse. Fra toppen av terrassen ca. 75 moh., faller terrenget ca. 

10 høydemeter ned til skråningsfot retning vest. Skråningen har en gjennomsnittlig helning på ca. 8,1° (1:7). Videre mot 

Manndalselva i vest er området tilnærmet flatt med en høydeforskjell på ca. 1-2 m før kanten til elveløpet. Fra terrassens topp 

til Fv. 7932 i øst stiger terrenget slakt, med en helning slakere enn 1:20.  

Naturfarer som skredfare i bratt terreng og flom inngår ikke i en geoteknisk vurdering som utreder fare for områdeskred. 

Deler av planområdet ligger innenfor kartlagt faresone for skred i bratt terreng og aktsomhetsområde for flom. For skredfare i 

bratt terreng er det adkomstvei som havner innenfor kartlagt faresone. Denne er vurdert som tilfredsstillende basert på 

skredsannsynlighet 1/20 i forhold til bruken av veien med en dimensjonerende trafikkmengde på < 500. 

Med hensyn på aktsomhet for flom så berører denne store deler av planlagt trase for motorcrossbane. På grunn av at 

høydeforskjellen mellom Manndalselva og terrengflaten er så liten (1-3 m) så bør flomfaren vurderes. Erosjon fra elva må 

hensyntas i prosjektet.  

I henhold til NVEs veileder er det vurdert at tiltaket tilhører tiltakskategori K3. Dette med bakgrunn i tiltakets omfang som 

både gjelder mindre utendørs publikumsanlegg i form av motorcrossbane og oppføring av klubbhus.  

Utførte grunnundersøkelser i planområdet har avdekket dominerende sandige masser med et topplag bestående av organisk 

materiale ned til avsluttet dybde. I sonderingene utført på terrassekanten er det gjort funn av et lite lag med silt og leire. 

Konusforsøk på omrørt materiale viser at leira har en skjærfasthet på 11,3 kPa. Det er altså ikke gjort funn eller indikasjoner 

på materiale med sprøbruddegenskaper. Planområdet har derfor ikke egenskaper til å utvikle et områdeskred.  

Skred fra omkringliggende områder vurderes som ikke sannsynlig. I skråningen på motsatt side av Manndalselva har tidligere 

grunnundersøkelser ikke avdekket sprøbruddmateriale. Området sør for planområdet hvor kvikkleire er avdekket mer enn 400 

m unna, har en beregnet utløpslengde på et potensielt kvikkleireskred til å stoppe 180 m sør for plangrensen. Østover mot 

fjellsiden og marin grense er området fra terrassekant slakere enn 1:20. Utvikling av skredmekanismer som berører 

planområdet vurderes derfor til å ikke være sannsynlig.  

Områdestabiliteten for planområdet «reguleringsplan ny motorcrossbane» på eiendom gbnr. 30/81 i Manndalen, Kåfjord 

kommune vurderes som tilfredsstillende. Det vurderes derfor at kravet til sikkerhet mot kvikkleireskred i henhold til TEK17 

er oppfylt. 

Videre i prosjekteringsfasen av prosjektet kan det vurderes å gjennomføre supplerende grunnundersøkelser for å ivareta 

lokalstabilitet i terrasseskråning. Dette med tanke på kombinasjonen av høy grunnvannstand, endring i avrenningsmønster 

pga. planlagte tiltak og funn av et tynt leirholdig lag. Ved en supplerende grunnundersøkelse vil en kunne avgrense omfanget 

og identifisere styrkeegenskapene til leirlaget i større grad.   
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1. Innledning 

Kåfjord kommune har igangsatt planarbeid vedrørende ny motorcrossbane i Manndalen på deler av eiendom 

gbnr. 30/81. 

Kunde har på bakgrunn av planprosessen bestilt geoteknisk grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering av 

prosjektet. Arktisk Geotek med samarbeidspartner GeoNord AS er engasjert. 

Denne rapport inneholder geotekniske vurderinger vedrørende sikkerhet mot kvikkleireskred i henhold til 

TEK17 §7-3 (ref./1/). Vurderingen følger retningslinjer gitt i NVEs veileder 1/2019 (ref./2/). Resultater fra 

geoteknisk grunnundersøkelse er presentert i egen rapport (rapport nr. 2022-JHAG-13-A). 

 

2. Områdebeskrivelse 

Reguleringsplanområde for ny motorcrossbane omfatter deler av eiendom gbnr. 30/81, lokalisert ca. 5 km inn i 

Manndalen. Området strekker seg fra Fv. 7932 i øst ned til Manndaleselva i vest. Motorcrossbanen er planlagt i 

vestlige del av reguleringsplanområdet med adkomstvei fra Fv. 7932. Klubbhus og tilhørende parkering er 

planlagt på toppen av terrassen. 

Det er ingen bebyggelse på eiendommen i dag. Nord-østlige del av reguleringsplanområdet består av dyrket 

mark. Resterende areal er dekket med alt fra skog av middels til høy bonitet, myr, uproduktiv skog og åpen 

fastmark. 

Se figur 1 for lokalisering av område. For skisse av planlagt motorcrossbane med tilhørende infrastruktur se figur 

2. 

 

Figur 1: Lokalisering av aktuell eiendom gbnr. 30/81, Kåfjord kommune. Modifisert fra norgeskart.no. 
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Figur 2: Flyfoto med planlagt banetrase, parkering, klubbhus og adkomstvei for motorcrossbane på deler av 

eiendom gbnr. 30/81 i Manndalen. Skisse hentet fra revidert planprogram og modifisert. 

 

3. Grunnforhold 

3.1. Topografi, kartanalyser og naturfarer 

Fra toppen av terrassen ca. 75 moh., faller terrenget ca. 10 høydemeter ned til skråningsfot. Skråningen har en 

gjennomsnittlig helning på ca. 8,1° (1:7). Videre mot Manndalselva i vest er området tilnærmet flatt med en 

høydeforskjell på ca. 1-2 m før kanten til elveløpet. Fra terrassens topp til Fv. 7932 i øst stiger terrenget slakt, 

med en helning på ca. 1:20. Se figur 3 for terreng- og høydeprofil. 

NGU løsmassekart indikerer at området hovedsakelig består av fluviale og glasifluviale avsetninger, med torv og 

myr på terrasseflaten. Sand og grus dominerer. Avsetningene er omkranset av tidligere skredmateriale med 

opphav fra de bratte fjellsidene i dalen. Modellert marin grense i Manndalen er estimert til å være ca. 85 moh. 

Prosjektområdet er derfor under marin grense. Kartet er med på å gi en visuell oversikt over landskapsformede 

prosesser og en pekepinn på hva en kan forvente seg av løsmasser i grunnen. Se figur 4 for løsmassekart. 

Ifølge NVEs skredregister er det registrert et uspesifisert løsmasseskred på Fv. 7932 ved eiendom gbnr. 30/81 

26. juli 2016. Trolig relatert til utglidning ovenfor vei og marin grense (ref./5/). Østlige del av 

reguleringsplanområdet som omfatter veien inn til motorcrossbanen fra Fv. 7932 ligger innenfor en kartlagt 

faresone for skred i bratt terreng (ref./6/). Snøskred er den dimensjonerende skredtypen for utbredelsen av 

faresonen (ref./7/). Den delen av reguleringsplanområdet som omfatter klubbhus, parkering og motorcrossbane 

ligger utenfor kartlagt faresone. Se figur 5 for kartlagt faresone. 

NGU har kartlagt et ustabilt fjellparti ved Storhaugen øst for reguleringsplanområde. Fjellpartiet er klassifisert 

med lav risikograd og det er vurdert at det ikke er nødvendig med bevegelsesmålinger. Utløpssonen for et 
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potensielt fjellskred med fareklasse mindre enn 1/5000 vil berøre østlige del av planområdet (ref./8/). Se figur 6 

for beregnet utløpssone fra et fjellskred fra Storhaugen (ref./9/). 

Vestlige del av reguleringsplanområdet, nedenfor terrasseskråning, ligger innenfor aktsomhetsområde for flom, 

se figur 7 (ref./10/). I forhold til stormflo med klimapåslag vil estimerte havnivåendringer ikke kunne påvirke 

planområdet, da dette ligger ca. 5 km fra kysten og over 60 moh (ref./11/).  

Det er i NVEs database registrert en kvikkleiresone sør for planområdet, sone 2200 «Ruothu» (ref./12/). Skissert 

løsneområde ligger mer enn 400 m sør for sørlige plangrense og utløpsområde vil følge nedover Manndalselva 

og er beregnet å stoppe ca. 180 m unna plangrensen (ref./13/).  

I forhold til radonfare viser NGUs kart «usikker aktsomhet» hvor klubbhus er planlagt plassert. I området for 

motorcrossbane er aktsomhetsgraden vurdert til «moderat til lav» (ref./14/). Det må tas hensyn til radonsikring 

iht. krav i TEK17 i forbindelse med prosjektering av klubbhus.  

 

 

Figur 3: Terreng-/høydeprofiler over terrasseskråning (A-A’) og terrasseflaten retning Fv. 7932 (B-B’). 

Modifisert fra hoydedata.no (ref./3/). 
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Figur 4: NGUs løsmassekart indikerer dominerende fluvialt og glasifluvialt materiale i prosjektområde. Innhold 

av skredmateriale samt torv og myr (ref. /4/).  

 

Figur 5: Kartlagt faresoner med vurderte skredsannsynligheter på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Kun adkomstvei til 

motorcrossbane blir berørt av disse faresonene. Dimensjonerende skredtype snøskred (ref./6/ og /7/).  
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Figur 6: Utløpssone for fjellskred med årlig sannsynlighet mindre enn 1/5000 fra Storhaugen i Manndalen. Kun 

adkomstvei til motorcrossbane vil bli berørt ved et fjellskred med årlig sannsynlighet mindre enn 1/5000. (ref./8/ 

og /9/).  

 

 

Figur 7: Aktsomhetsområde for flom i Manndalselva berører vestlige del av planområdet og dermed store deler 

av banetraseen (ref./10/).  
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Figur 8: Kartlagt kvikkleiresone «Sone 2200 Ruothu». Kvikkleiresonen berører ikke planområdet (ref./12/).  

 

3.2. Utførte grunnundersøkelser 

Det er utført grunnundersøkelser på eiendommen i uke 23 og starten av uke 24. Viser til datarapport nr. 2022-

JHAG-13-A for resultatet av grunnundersøkelsen.  

Utdrag fra deler av rapportens sammendrag: 

Sonderingene T1 og T2 på skråningstopp viser varierende sonderingsmotstand i toppen, etterfulgt av generelt 

stor sonderingsmotstand nedover i dypet til avsluttet boring på 15,1 m under terreng. Det er avdekket er tynt lag 

med lav sonderingsmotstand på ca. 3-4 m dybde i T1 og 5-6 m dybde i T2. Prøvetaking P1 fra det svake laget i 

T1 viser materiale av middels gradert sandig leirig silt (2-3 m) og leire (3-4 m). Konusforsøk på omrørt 

materiale viser at leira har en skjærfasthet på 11,3 kPa.  

Ved skråningsfot viser sonderingene T3 og T4 samme varierende sonderingsmotstand i toppen i likhet med T1 og 

T2. Det svake laget avdekket i T1 og T2 er ikke avdekket ved skråningsfot. Sonderingsmostanden mot avsluttet 

dybde på 10,1 m er økende og indikerer sandige masser. Prøvetaking P3 viser siltig sand (1-2 m) og silt (2-3 m).  

Det er ikke registrert materiale med sprøbruddegenskaper i grunnundersøkelsen. Lab-forsøk av materiale i 

antatt svakere lag avdekker heller ingen materiale med sprøbruddegenskaper.  

Det er ikke påvist berg i totalsonderingene. Totalsonderingene ble avsluttet i faste masser. 

Grunnvannet står trolig høyt i terrenget i deler av området som følge av myrlendt terreng på terrassen og 

nærhet til Manndalselva. 
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3.2.1. Befaring 

Befaring av prosjektområde ble gjennomført av selskapets to geologer Joakim A. Olsen og Hermann O. 

Hermansen den 07.06.2022. På befaringsdagen var det overskyet og 8°C. Boremannskapet fra GeoNord AS var 

også til stede under befaringen for lokalisering og planlegging av grunnundersøkelsen.  

En befaring gir oversikt over lokale forhold som topografi, erosjon, berg i dagen og tidligere terrenginngrep. 

Relevante observasjoner er innarbeidet i rapport.  

 

3.3. Tidligere grunnundersøkelser 

Arktisk Geotek er kjent med at det er foretatt en rekke tidligere grunnundersøkelser i Manndalen. Nærmeste 

borpunkt er utført i forbindelse med regional kvikkleirekartlegging i Kåfjord kommune i 2018. Borpunktet ligger 

på vestsiden av Manndalselva mindre enn 200 m unna vestligste del av reguleringsplanområde. Her ble det både 

gjennomført dreietrykksondering og totalsondering. Boringene viser relativt høy sonderingsmotstand ned til 

avsluttet boring ved antatt fjell på ca. 6 m under terreng (ref./15/).  

I retning sør og nord er avstanden til nærmeste borpunkt over 700 m. I nord viser dreietrykksondering høy 

sonderingsmotstand ned til avsluttet dybde på ca. 9 m under terreng. Sonderingen ble avsluttet etter påtreff av 

fast grunn og normal prosedyre ikke kunne gjennomføres. Borpunktet i sør viser svært lav sonderingsmotstand i 

dreietrykksonderingen fra ca. 2-13,5 m dybde under terreng. Lab-forsøk på materiale viser funn av 

sprøbruddmateriale, da leiren har en omrørt konus på 1,6 kPa. Det er utarbeidet en kvikkleiresone for dette 

punktet (ref. /15/ og /16/). 

Selskapet har tidligere utført grunnundersøkelser i Manndalen og har dermed en del kjennskap til 

grunnforholdene i området. Nærmeste utførte grunnundersøkelse gjennomført av selskapet er ved Slettvollen ca. 

1,5 km nord for reguleringsplanområde (ref./17/).  

For oversikt over tidligere utførte grunnundersøkelser se NADAG (Nasjonal database for grunnundersøkelser), 

(ref. /16/).   

Arktisk Geotek har ikke kjennskap til at det foreligger data eller rapporter fra aktuelt planområde. Dersom det 

fremkommer relevante data for prosjektområdet som ikke er tilgjengelig offentlig, bør det etterstrebes å få tak i 

nødvendige rapporter. 

 

4. Geoteknisk vurdering 

4.1. Krav til sikkerhet 

Det er et krav til sikker byggegrunn (pbl. §28-1). I henhold til TEK17/ §7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres 

og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 

For alle planer og tiltak under marin grense bør faren for områdeskred vurderes til krav i TEK17 §7-3 (ref. /1/).  

Det er nødvendig å gjøre en faglig vurdering knyttet til risiko for tilstedeværelse av marin leire, herunder mulig 

fare for kvikkleire og kvikkleireskred, da området ligger under marin grense (ref. /2/).  
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Naturfarer som skredfare i bratt terreng og flom inngår ikke i en geoteknisk vurdering som utreder fare for 

områdeskred. Det er egne veiledere og prosedyrer for utredning av skredfare i bratt terreng (ref./18/) og flomfare 

(ref./19/). Deler av planområdet ligger innenfor kartlagt faresone for skred i bratt terreng og aktsomhetsområde 

for flom. Se mer info i kap. 3.1.  

I henhold til Statens vegvesen håndbok N200 for veibygging er det laget ulike sikkerhetsnivåer for skred på veg 

som angir hvilken sannsynlighet for skred på veg som aksepteres. Adkomstvei til motorcrossbane vil trolig ha en 

dimensjonerende trafikkmengde < 500. Dette begrunnes med at Fv. 7932 har en dimensjonerende trafikkmengde 

på 120 (ref./20/). En skredsannsynlighet på 1/20 vil basert på dette være akseptabel. Se tabell 1 for 

sikkerhetsnivåer for skred over veg (ref./21/).  

 

Tabell 1: Sikkerhetskrav for skredsannsynlighet på veg iht. SVV håndbok N200 veibygging (ref./21/). 

 

Med hensyn på aktsomhet for flom så berører denne store deler av planlagt trase for motorcrossbane. 

Nøyaktigheten til slike aktsomhetskart er lav, men på grunn av at høydeforskjellen mellom Manndalselva og 

terrengflaten er så liten (1-3 m) så bør flomfaren vurderes. I en slik vurdering vil da også erosjonsfaren bli 

nøyere vurdert. 

Planlagt tiltak gjelder regulering av ny motorcrossbane med tilhørende klubbhus, parkering og adkomstvei. I 

henhold til NVEs veileder er det vurdert at tiltaket tilhører tiltakskategori K3. Dette med bakgrunn i tiltakets 

omfang som både gjelder motorcrossbane og oppføring av klubbhus. Tiltaket er å regne som et mindre utendørs 

publikumsanlegg der selve motorcrossbanen innebærer terrengendring i form av utgraving, opp- og utfylling og 

masseflytting. Oppføring av klubbhus innebærer personopphold i en begrenset tidsperiode.  

En rekke følgebestemmelser må ivaretas dersom det påvises materiale med sprøbruddegenskaper i eller i 

tilknytning planområdet. 

Klassifisering av geoteknisk kategori, konsekvens og pålitelighetsklasse, prosjekterings- og utførelseskontroll, 

og tiltaksklasse utføres normalt i prosjekteringsfasen av prosjektet. Slike bestemmelser ivaretas ved prosjektering 

etter Eurokodene. 
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4.2. Områdeskredfare 

4.2.1. Erosjon 

Som en del av en vurdering av områdeskredfare må faren for erosjon alltid vurderes. Erosjon kartlegges og 

vurderes ut ifra om erosjonen i et område er kraftig eller fraværende (ref./22/). Viser til tabell 2 for oversikt over 

klassifiseringsgrad for erosjon.  

 

Tabell 2: Klassifisering av erosjon og kjennetegn til de ulike gradene av erosjon (ref./22/).  

Vestlige del av reguleringsplanområdet grenser mot Manndalselva og ligger som nevnt tidligere innenfor 

aktsomhetsområde for flom. Elva er en aktiv erosjonskilde og må hensyntas i prosjektet. Det er ifølge NVEs 

database ikke utført noen sikringstiltak mot erosjon langs elveløpet ved aktuelt planområde (ref./23/). Under 

befaring ble det ikke observert tegn til sår eller lignende langs elvebredden som tyder på pågående kraftig 

erosjon. En må likevel forvente at det foregår noe erosjon i forbindelse med flomperioder. Ved å sammenligne 

flyfoto fra 2008 og 2019 ser man at det er lite endringer på elveløpet i Manndalselva (figur 11).  

En liten bekk/smeltevannskanal følger foten av terrasseskråningen. Denne er markert inn på topografisk kart og 

ses tydelig på digital terrengmodell med skyggerelieff (figur 9). Under befaring ble det observert vann i denne 

kanalen, noe som trolig stammer fra vann drenert ned fra fjellsiden i øst eller fra det myrlendte partiet på 

terrasseflaten ovenfor terrasseskråning. Ved høy vannføring i Manndalselva vil trolig noe vann kunne følge 

smeltevannskanalen eller oversvømme flaten nedenfor terrasseskråning som følge av liten høydeforskjell (2-3 

m). Vannet i kanalen er stilleflytende og erosjonspotensialet vurderes som liten under normale forhold.  
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På terrasseflaten ble det observert flere dreneringskanaler som er tilrettelagt fra Fv. 7932 og ned langs områdene 

med dyrket mark. Dreneringskanalene føres ned terrasseskråningen og til smeltevannskanalen ved foten av 

terrasseskråningen. I nord føres dreneringskanalen retning Manndalselva. Dreneringskanalene ses tydelig på 

figur 9.  

I planområdet hvor klubbhus og parkering er planlagt tilsier kartdata fra NIBIO at arealtypen er myr. Dette 

samsvarer godt med observasjoner fra befaring og kan også ses skissert inn på norgeskart (figur 1). Tiltak for å 

redusere overflate og pore-/grunnvann bør tilrettelegges ved oppføring av planlagte fasiliteter.  

Totalt sett vurderes erosjonsfaren som liten. Det er ikke observert tegn til lokale utglidninger i planområdet eller 

andre sår i terrenget som vitner om kraftig erosjon. Utførte grunnundersøkelser viser heller ingen funn av 

materiale med sprøbruddegenskaper som kan eroderes i. I området som ligger utsatt til for flom og erosjon fra 

Manndalselva viser grunnundersøkelsen i hovedsak siltige og sandige masser. Eventuell erosjon i dette område 

vil dermed ikke utgjøre stor risiko i forhold til kvikkleireproblematikk, men kan bidra til å forverre lokal 

stabilitet i terrasseskråning ved ukontrollert erosjon. En flomvurdering anbefales å bli utført for 

aktsomhetsområdet. Det er ikke behov for ytterligere vurdering og klassifisering av erosjonsfare iht. NVEs 

metodebeskrivelse (ref./22/).  

 

Figur 9: Digital terrengmodell med skyggerelieff. Dreneringskanaler og store blokker vises tydelig (ref./3/).  
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4.2.2. Terrenginngrep 

Terrenginngrep i eller i nærheten av ravineskråninger vil sterkt kunne påvirke stabilitetsforholdene i et område. 

Det er derfor viktig at slike inngrep blir registrert og evaluert (ref./22/). I planområdets vestlige del er det 

tydelige tegn til tidligere skredaktivitet i form av skred fra fjell. Under befaring ble det observert massive 

blokker i terrenget (figur 10). Disse kan også ses tydelig på digital terrengmodell (figur 9).  

I planområdet foreligger det ingen skredtypiske landskapsformer slik som raviner eller andre morfologiske spor 

av tidligere skredaktivitet i løsmasser.  

Området er ikke bebygd fra tidligere. Basert på historiske flyfoto kan man se at nord for planområdet er det et 

område med skog som er opparbeidet til dyrket mark med tilhørende dreneringskanaler i perioden mellom 2008-

2011. Det går også en høyspentlinje gjennom området. Se figur 11 for sammenligning mellom flyfoto fra 2008 

og 2019.  

Det er ikke gjort terrenginngrep i området som har endret noe på skråningshøyden i terrenget. 

Dreneringskanalene som er tilrettelagt anses som et mindre inngrep og er utført i flatt terreng på terrasseflaten. 

Basert på observasjoner i felt anses derfor ytterligere klassifisering av terrenginngrep iht. NVEs 

metodebeskrivelse som ikke nødvendig.  

 
Figur 10: Massiv steinblokk i reguleringsplanområdet. Flere slike ble observert under befaring. Foto: Arktisk 

Geotek AS.  
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Figur 11: Flyfoto øverst fra år 2019 sammenlignet med år 2008 nederst. Opparbeidelse av nytt område med 

dyrket mark nord for reguleringsplanområdet (norgeibilder.no) 
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4.2.3. Potensielle løsne- og utløpsområder 

For vurdering av mulig fare for områdeskred benyttes følgende aktsomhetsparametere som utgangspunkt 

(ref./2/): 

• Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 og total skråningshøyde > ca. 5 meter (løsneområde)  

• Høydeforskjeller på 5 meter og mer, inkl. dybde til elvebunn (løsneområde)  

• Aktsomhetsområde: maksimal bakovergripende skredutbredelse = 20 x skråningshøyde, målt fra fot av skråning 

(utløsningsområde) 

• Terreng som kan inngå i utløpsområde for et skred: 3 x lengden til løsneområdets lengde  

 

Basert på terrengkriterier faller planområdet innenfor aktsomhetsområde for områdeskred. Fra skråningsfot til 

terressekant er helningen ca. 1:7 og dermed brattere enn kriteriet på 1:20. Utførte grunnundersøkelser i 

prosjektområdet bekrefter imidlertid ikke tilstedeværelse av materiale med sprøbruddegenskaper ned til avsluttet 

sonderingsdybde på henholdsvis 10,1 og 15,1 m dybde under terreng. Det er dermed ingen funn av materiale 

med sprøbruddegenskaper i kritiske snitt for terrasseskråningen. En eventuell tilstedeværelse av 

sprøbruddmateriale dypere enn sonderingene vil dermed ligge helt uberørt i dypet. Se figur 12 som viser 1:15 

linjen med start 0,25*H (H=total høyde av skråning) under foten av skråningen.  

Fra terrassekanten i retning Fv. 7932 og fjellsiden i øst stiger terrenget slakt med en helning slakere enn 1:20 opp 

mot MG på ca. 85 moh. Avdekte grunnforhold ved terrassekant og terrasseskråning, samt slak helning retning 

øst gjør at denne delen av reguleringsplanområdet ikke kan utløse områdeskred. På bakgrunn av dette ble det 

vurdert som ikke hensiktsmessig å foreta sonderinger lengre øst for T1 og T2 på terrasseflaten.  

Som en del av vurderingen av områdeskred skal man vurdere om skred fra omkringliggende områder kan berøre 

planlagt tiltak. I skråning på motsatt side av Manndalselva er det utført en totalsondering i forbindelse med 

regional kvikkleirekartlegging (ref./15/). Her er det avdekket kort avstand ned til fjell og ingen funn av materiale 

med sprøbruddegenskaper. Det er derfor ingen indikasjoner på at skråning består av materiale med potensiale for 

utvikling av områdeskred. Det vurderes derfor at skråningen ikke vil utgjøre en fare for planlagt tiltak.  

Et skred fra Manndalselva som forplanter seg i retning øst og inn i planområdet vurderes som lite sannsynlig. 

Dette på grunn av gunstig topografi, der høydeforskjell mellom elveløpet og flaten nedenfor terrasseskråning er 

på kun 1-3 m.  

Lengre sør for planområdet er det avdekket kvikkleire og kvikkleiresonen «Sone 2200 Ruothu» er avgrenset med 

både løsne- og utløpssone. Utløpet vil være i kanalisert terreng, da det vil følge nedover Manndalselva. Utløpet 

av et potensielt kvikkleireskred i dette området er beregnet å stoppe opp ca. 180 m sør for plangrensen (ref./15/).  

Prosedyre og sikkerhetskrav iht. utredning av områdeskredfare og tiltakskategori trenger ikke å dokumenteres 

ytterligere, da sikkerhet mot områdeskred vurderes som tilfredsstillende. Dette på grunn av fravær av 

sprøbruddmateriale over kritisk snitt i prosjektområdet.  

Viser til tabell 3 for oppsummering av prosedyren for utredning av områdeskredfare. 
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Figur 12: 1:15 linjen med start 0,25*H under skråningsfot. Sondering og prøvetaking viser ingen 

sprøbruddmateriale i kritisk snitt over og under 1:15 linjen.  

 

Steg Prosedyre for utredning av områdeskredfare 

1 Undersøk om det finnes registrerte faresoner (kvikkleiresoner) i området 

SVAR: Kvikkleiresone «2200 Ruothu» er lokalisert sør for prosjektområdet. Skissert løsneområde 

ligger mer enn 400 m sør for sørlige plangrense og utløpsområde vil følge nedover Manndalselva og er 

beregnet å stoppe ca. 180 unna plangrensen. Prosjektområdet inngår eller berører ikke en kartlagt 

faresone for kvikkleireskred. Se kap. 3.1. 

2 Avgrens områder med mulig marin leire 

SVAR: Modellert marin grense i Manndalen er estimert til å være ca. 85 moh. Prosjektområdet er derfor 

under marin grense. NGU løsmassekart indikerer at mulighet for marin leire er middels til stor i området. 

Se kap. 3.1. for løsmassekart. 

3 Avgrens områder med terreng som kan være utsatt for områdeskred 

SVAR: Terrasseskråning havner innenfor aktsomhetsområde. I vest har terrenget mot elva liten 

høydeforskjell (1-3 m) og i øst er terrenghelning slakere enn 1:20 fra terrassekant opp mot MG. 

Terrengkriterier og aktsomhetsområder er nøyere vurdert i kap. 4.2.3. 

4 Bestem tiltakskategori 

SVAR: Tiltaket er vurdert å tilhøre tiltakskategori K3. For begrunnelse se kap. 4.1. 

5 Gjennomgang av grunnlag – identifikasjon av kritiske skråninger og mulig løsneområde 

SVAR: Bakgrunnssjekk av tidligere grunnundersøkelser (kap.3.3.) og studering av detaljerte kart (3.1.) 

er utført før befaring og grunnundersøkelser. 
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6 Befaring 

SVAR: Befaring ble utført i forbindelse med planlegging av grunnundersøkelsen den 07.06.2022. 

Relevante observasjoner er innarbeidet i rapport, herunder topografi, erosjon, berg i dagen, tidligere 

inngrep og lignende (kap. 3.2.1.). 

7 Gjennomfør grunnundersøkelser 

SVAR: Gjennomføring av grunnundersøkelser ble vurdert som nødvendig da det ikke forelå 

tilstrekkelige data fra området tidligere. Viser til datarapport nr. 2022-JHAG-13-A for resultater. Det er 

ikke påvist/antatt sprøbruddmateriale i mulig løsneområde/aktsomhetsområde og dermed ikke fare for 

områdeskred. Prosedyren for videre utredning kan avsluttes. 

Tabell 3: Oppsummering av prosedyren for utredning av områdeskredfare (ref./2/). 

 

4.2.4. Skredfare i strandsonen 

Mange av områdeskredene i Norge går i strandsonen og vanligst er klassiske kvikkleireskred (retrogressive 

skred). Erfaring viser at mange skred i strandsonen er direkte utløst eller sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. 

Moderne eksempler på dette har vi fra Nord-Troms og Finnmark, som Lyngen (2010), Sørkjosen (2015) og 

Kråknes (2020). 

Omtrent 68% av skredene som oppstår i strandsonen er relatert til bukter og viker. I resten av tilfellene har 

skredene blitt utløst langs en fjordside eller i tilknytning til et delta.  

Planlagt tiltak på eiendom gbnr. 30/81 vil ikke påvirke et potensielt aktsomhetsområde ved strandsonen, da 

planområdet ligger ca. 5 km fra sjøen. Prosjektet vil dermed ikke forårsake skred i strandsonen. 

 

4.3. Områdestabilitet 

Områdestabiliteten for planområdet «reguleringsplan ny motorcrossbane» på eiendom gbnr. 30/81 i Manndalen, 

Kåfjord kommune vurderes som tilfredsstillende. Det vurderes derfor at kravet til sikkerhet mot kvikkleireskred i 

henhold til TEK17 er oppfylt. 

 

4.4. Videre arbeid 

Videre i prosjekteringsfasen av prosjektet kan det vurderes å gjennomføre supplerende grunnundersøkelser for å 

ivareta lokalstabilitet i terrasseskråning. Dette med tanke på kombinasjonen av høy grunnvannstand, endring i 

avrenningsmønster pga. planlagte tiltak og funn av et tynt leirholdig lag. Ved en supplerende grunnundersøkelse vil en 

kunne avgrense omfanget og identifisere styrkeegenskapene til leirlaget i større grad.   
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5. Sluttkommentar 

I henhold til TEK17 og NVEs veileder vurderes områdestabiliteten for planområdet «reguleringsplan ny 

motorcrossbane» på eiendom gbnr. 30/81 i Manndalen, Kåfjord kommune som tilfredsstillende. 
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