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SAMMENDRAG 

J. Nysted Eiendom AS planlegger å bygge et nytt boligfelt på tomt 29/284 på Movollen i Nordkjosbotn i Balsfjord 
kommune, figur 1-1. 

Topografisk kart viser at terrenget på tomta er relativt flatt med svak helning mot Nordkjoselva i nord. Gjennomsnittlig 
helning er mindre enn 1:20, og skråningshøyden ned mot elva er mindre enn 5 meter. 

Topografien gir dermed ikke mulighet for at det kan oppstå områdeskred selv om løsmassene skulle består av marine 
avsetninger. 

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

 

1 Innledning 
J. Nysted Eiendom AS planlegger å bygge et nytt boligfelt på tomt 29/284 i Nordkjosbotn i Balsfjord 
kommune, figur 1-1. 

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]. 
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Figur 1-1 Oversiktskart med planområdet [norgeskart.no]. 

2 Beskrivelse av tiltak 
Det planlegges oppført et nytt boligfelt på tomt 29/284 på Movollen, mellom Ringveien og 
Nordkjoselva, i Nordkjosbotn. 

Figur 2-1 viser kartutsnitt med planbestemmelser for tomta, og figur 2-2 viser området i flyfoto. 
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Figur 2-1 Kartutsnitt med planbestemmelser for tomta [Kilde: BE Geomatikk AS]. 

 

Figur 2-2 Flyfoto over tomta [norgeskart.no]. 
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3 Terreng- og grunnforhold 
Topografisk kart viser at terrenget på tomta er relativt flatt med svak helning mot Nordkjoselva i 
nord. Gjennomsnittlig helning er mindre enn 1:20, og skråningshøyden ned mot elva er mindre enn 
5 meter. 

Figur 3-1 viser et kvartærgeologisk kart over området. Kartet indikerer at området består av 
elveavsetninger. Elveavsetninger består hovedsakelig av sandig og grusige masser. 

 

Figur 3-1 Kvartærgeologisk kart over området [3]. 

4 Vurdering av sikkerhet mot kvikkleireskred i henhold til TEK17 
Helningen på tomta området er slakere enn 1:20 og skråningshøyden er under 5 meter. 
Topografien gir dermed ikke mulighet for at det kan oppstå områdeskred selv om løsmassene skulle 
består av marine avsetninger. 

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