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STRANDBU CAMPING   

Områdestabilitet 

Strandbu Camping planlegger utvidelse av et eksisterende turistanlegg ved Skibotnelva.  

Der Skibotnelva renner ut i fjorden er det dannet et stort elvedelta.  Marbakken i elvedeltaet ligger på ca. 
kote minus 3. Utenfor marbakken faller sjøbunnen ned til dypere enn kote minus 50 med bunnhelning ca. 
1:3. Eiendommen Strandbu Camping ligger anslagsvis 1,5 km innenfor elvedeltaet. Tomta ligger nede ved 
elva på ca. kote 3-5 og området videre bakover er bortimot flatt til mer enn 300 m bak tomta.  

 

 

 

Beliggenhet av grunnundersøkelser og tomta er angitt i kartutsnittet.    
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Multiconsult (Noteby)  har utført grunnundersøkelser for en kai og småbåthavn ute i marbakken i kanten av 
elvedeltaet (oppdragsnr. 10916 og 10265).  Undersøkelsen viser at det her er mer enn 20 m med sand. 
Derunder er det antagelig ca. 10 m med silt/leire. Tykkelsen av sandlaget øker antagelig ut mot midten av 
elvedeltaet og overgangen til den underliggende leiren er antagelig dypere enn på kote minus 50 - der 
fronten av elvedeltaet slaker ut.  

Horisonten av leire/silt antas å stige bakover under sandmassene i deltaet og ved denne tomta kan 
leirhorisonten være mindre enn 5 m under terreng.   

Stabilitet 

Vurderinger om potensiell skredfare er utført i henholdt til NVE sin veileder: Vurdering av områdestabilitet 

ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddsegenskaper». Det vises til figur 4.1 i 
veilederen. 

Fronten av elvedeltaer består generelt av sand. Selv om sikkerheten er lav i fronten av slike avsetninger, er 
det normalt ingen risiko for at deformasjoner i fronten brer seg bakover.  

I dette tilfelle er tomta bortimot 1,5 km bak marbakken og det utelukkes at det kan utløses leirskred i og 
utenfor fronten av marbakken som skal kunne bre seg bakover og berøre tomta. Da tomta er flat til over  
300 m videre bakover og er den heller ikke utsatt for rasmasser fra eventuell skredvirksomhet bakfra. 

Det konkluderes derfor med at: 

⇒ Området ligger ikke innenfor en eksisterende faresone angitt i skrednett.no.   

⇒ Tomta ligger på en elveavsetning over marine sedimenter i området.   

⇒ Området er flatt over et stort område og selv om de underliggende marine sedimenter skulle være 
sprøbruddsmateriale, ligger tomta ikke i et løsneområde for leirskred 

⇒ Området rundt og bakover er så flatt at tomta ikke er i et utløpsområde for leirskred   

⇒ Tomta er dermed klarert med hensyn til fare for kvikkleireskred 

⇒ Krav gitt i TEK 10 er tilfredsstilt 

 
 
Med vennlig hilsen 
Multiconsult 

 
Dag Inge Roti 
 

 

 


