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Geoteknisk reguleringsplanrapport.

Det er utført grunnboringer i 32 borehull.  Av disse er 17 borehull utført som 
totalsondering og 15 som dreietrykksondering.  I tillegg er det satt ned 1 
poretrykksmåler og utført 1 trykksondering(CPTU).  
I forbindelse med borehullene er det tatt opp 15 omrørte prøveserier.
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Det er gjort grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger for reguleringsplan for tilførselsveger i forbindelse med 
bygging av ny Tana bru. Planen omfatter breddeutvidelse og utbedring av dagens E6 samt to korte strekninger for utbed-
ring av Fv 98 mot Rustefjelbma og Fv 980 mot Berlevåg.  Det skal etableres to rundkjøringer på hver side av ny Tana bru 
samt ny G/Sveg langs E6 mot Kirkenes.

På grunn av  ulike grunnforhold i planområdet er det valgt å dele strekningen i to, et for østre og et for vestre side av 
Tanaelva.
 På vestre side består grunnforholdene av tykke elve-sedimenter. Berg er ikke registrert på denne side av Tanaelva. Dypeste 
grunnboring er utført ned til 70m. Løsmassene er i all hovedsak sand med varierende grad av grus og silt innblandet. Alle 
vegstrekningene, som skal utbedres på denne siden, innehar gamle bære- og forsterkningslag som er noe telefarlig (T2).   

I området på østsiden av Tanaelva, er det relativt grunt til fjell, i hovedsak fra 1,5-8m. Ved elvebredden er det registrert 
berg ca. 20m under terreng.   Området har stor variasjon i løsmassene - fra et tynt lag steinholdig morene i nord til sandig 
siltig leirig materiale i sør.  Mot sør er grunnforholdene sterkt lagdelt. Ny veg mot Berlevåg innehar gamle bære- og for-
sterkningslag som er noe telefarlig (T2).  Innenfor området med ny E6 mot Kirkenes innehar dagens veg både telefarlig og 
alt for tynt bære- og forsterkningslag mot en undergrunn som er meget telefarlig (T4).  
    
Geotekniske tiltak for nye tilførselsveger på vestsiden innebærer i hovedsak skrånings- og elvesikring mot Seidajokka.  Det 
er to partier som er kritisk, nord-øst for eksisterende bru over Seidajokka samt  et område vest for planlagt ballastkasse for 
ny bru over Tanaelva.  På begge steder svinger Seidajokka elva inn mot ny veg og skråningshelning er her meget bratt. Det 
er behov for å bygge opp nye og sikrere skråninger med slakere helning - fra 1:1,75 til 1:2. Skråningene bygges opp med 
grove og telesikre masser som dekkes med 20cm humusholdige masser. For å unngå for store endringer i eksisterende elv, 
må det bygges opp murer langs elvebredden på disse strekningene.
På østsiden skal det bygges ny G/S-veg på innsiden av E6 mot Kirkenes. Plastring skal her etableres i alle 
skjæringsskråninger.  Det anbefales  0,8m tykt plastringslag bestående av 60cm sprengstein og 20cm humusholdige 
masser.  Også på strekningen videre på Rv 980 mot Berlevåg er det nødvendig å plastre skråningene. Her er det mindre 
telefarlige masser og noe mindre vannførende lag. Det anbefales å legge minimum 40 cm grus som plastring mot over-
flate- og grunnvannserosjon.

Oppdragsrapport



Kontrollklasse Kategori Omfang

B (begrenset) 1 Utføres av den som utførte prosjekteringen.

N (normal) 2 Kollegakontroll, utføres av en annen person enn enn den som utførte 
prosjekteringen. 

U (utvidet) 2 Utvidet kontroll, utføres av en annen avdeling/instans i etaten enn den som utførte 
prosjekteringen, eller av Vegdirektoratet. 

U (uavhengig) 3 Uavhengig kontroll, utføres av et annet firma enn det som utførte prosjekteringen.

Geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse

Side 2

Pålitelighetsklasse 
(RC/CC) Kontrollklasse

RC1/CC1 B (begrenset)

RC2/CC2 N (normal)

RC3/CC3 U (utvidet)

RC4 Skal spesifiseres

Kategori Valgt  
kategori Kontrollklasse Strekning

1 B (begrenset)

2

3 U (uavhengig)

Prosjektkontroll Enhet/navn Signatur Dato

Begrenset

Normal

Utvidet/Uavhengig

Pålitelighets-/konsekvensklasse 1 2 3 4

Geoteknisk kategori 1 1
Geoteknisk kategori 2 2
Geoteknisk kategori 3 3

Veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler 1 2 3 4

Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i områder med kvikkleire eller  
sprøbruddsmateriale (X) X (X)

Fyllinger i sjø, stor fyllingshøyde eller massefortregning (X) X

Spunt og støttekonstruksjoner X (X)

Bergskjæringer med større høyde enn 10 meter X

Grunn- og fundamenteringarbeider og undergrunnsanlegg ved enkle og oversiktlige grunnforhold X (X)

Pålitelighetsklasse (CC(RC)

Konsekvens-  
klasse (CC) Beskrivelse

CC1
Liten konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller små eller 
uvesentlige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser

CC2 Middels stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, betydelige 
økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser

CC3
Stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller svært store 
økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser

Håndbok 016, kap. 0.3.1: Tre pålitelighetsklasser RC1, RC2 og RC3 kan knyttes til CC1, 
CC2 og CC3.
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VEDLEGGSOVERSIKT 
 

Bilag 1A: Tegningsforklaring (for geotekniske kart og profiler) 
Bilag 2: Oversiktskart i målestokk 1:50 000 i (A4 format) 
Bilag 3: Borpunktoversikt  
       Målestokk  Format 
Tegn.  V100: Oversiktskart    1:2000   A1 

V110: Profil 80 Linje 12000  1:500/1:200  A3 
V120: Profil 297 Linje 12000  1:500/1:200  A3 
V130: Profil 80 Linje 11000  1:500/1:200     A3   
V210: Profiler E6 Linje 13000  1:500/1:200     A3   
V220: Profiler Fv980 Linje 13000  1:500/1:200     A3   
V101: Stabilitet profil 80 Linje 12000 1:200   A3   
V102: Stabilitet profil 297 Linje 12000 1:200   A3   
V103: Stabilitet profil 110  grunn glidning1:200   A3   
V104: Stabilitet profil 110 dyp glidning  1:200   A3   
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1 INNLEDNING/ORIENTERING 
 
Etter oppdrag fra Plan og veg – Vest-Finnmark  - har Geo- og laboratorieseksjonen i region 
nord utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske vurderinger for tilførselsveger for ny 
bru over Tanaelva.  Bru-stedet ligger ved tettstedet Tana Bru.  
 
Prosjektet omfatter oppgradering eller omlegging av deler E6 mot Karasjok, E6 mot Kirkenes, 
Fv98 mot Båtsfjord og Fv980 mot Tanafjorden (Rustefjelbma).   
 
Bilag 2 viser er oversiktskart i målestokk 1:50.000 for området. 
 
 

2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER 
 
Det er fra tidligere utført noen grunnundersøkelser i området på tidligere planstadier.  Disse 
grunnundersøkelsene er framlagt i rapport 50313 og rapport 2010015809-6 utarbeidet av 
Geoteknikk- og skredseksjonen i Vegdirektoratet 20-04-2011.  Rapport 50313 er lagret i 
SVEIS med nr 2010015809-05. 
 
I den grad disse undersøkelsene har betydning for våre nye vurderinger er de også tatt med i 
vår nye rapport. 
 
Det henvises ellers til denne rapporten for ytterligere gjennomgang av resultatene fra disse un-
dersøkelsene. 
 

3 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER 
 
 
Det er utført grunnboringer i 32 borehull.  Av disse er 17 borehull utført som totalsondering og 
15 som dreietrykksondering.  I tillegg er det satt ned 1 poretrykksmåler og utført 1 
trykksondering. 
  
I forbindelse med borehullene er det tatt opp 15 omrørte prøveserier som er analysert med 
henblikk på kornfordeling og vanninnhold. 
 
Undersøkelsene er utført i perioden mellom 05.08.2012 og 25.08.2012.   
 
 
 
Fra tidligere er det i alt utført 2 totalsonderinger og 2 representative prøveserier som er relevant 
for tilførselsvegene.   
 
Alle boringer er innmålt med DBGS-utstyr  som normalt gir nøyaktigheter for xyz-koordi-
natene innenfor 3 til 5 cm. 
 



Geoteknisk rapport nr. 2010015809-76 

Region nord - Ressursavdelingen – Geo- og laboratorieseksjon 
 

Side 5 av 10 

En samlet oversikt over plassering, bordybder og data for identifisering av de forskjellige bo-
ringene framgår av bilag 3. 
 
Plasseringen av alle borpunkt er vist på oversiktskart, tegn. V100.  På og på tegningene V110, 
V120 og V130 er også borepunkter vist relatert til de aktuelle geotekniske tiltak.    
 
De opptatte prøveseriene er analyserte ved vårt laboratorium i Nordkjosbotn med hensyn til 
korngradering og vanninnhold for alle samt i tillegg også styrkeegenskaper for de uforstyrrede 
prøvene. 
 
Resultatene fra totalsonderingene og laboratorieanalysene av prøveseriene framgår av de 
aktuelle tverrprofilene på  tegninger V110, V120, V130, V210 og V220. 
 
 
 

4 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD 

4.1 Geoteknisk prosjektklasse 
I henhold til NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 ”Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1: 
Allmenne regler” og NS-EN 1997-2:2008 ”Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 2: 
Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver” er konsekvens-/pålitelighetsklasse 
(CC/RC) satt til klasse 2.  Dette medfører at det skal benyttes kategori x som geoteknisk 
kategori for dette prosjektet.  Kontrollklasse er satt til 2 (N) kontroll.   
 
Skjema for valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse er vist på side 2 i 
rapporten. 
 
Ut fra konsekvensklasse og bruddmekanismen (normalbrudd) er nødvendige material-
koeffisienter, m satt til 1,4 for effektivspenningsanalyse (a).  
 
 
 
 
 
Omfang av kontroll i de forskjellige fasene er i utgangspunktet definert etter valgt geoteknisk 
kategori og følgende tabell: 
 

Kontroll av 
Geoteknisk kategori 

1 2 3 

Utførelse 
Inspeksjon, enkle 
kvalitetskontroller, kvalitativ 
bedømmelse 

Grunnens egenskaper, 
arbeidsrekkefølge, 
konstruksjonens oppførsel 

Tilleggsmålinger der det er aktuelt: 
- av grunn og grunnvann, 
- arbeidsrekkefølgen, 
- materialenes kvalitet, 
- tegninger, 
- avvik fra prosjektering 
- resultat av målinger, 
- observasj. av miljøforh. 
- uforutsette hendelser 

Grunnforhold 
Befaring, registrering av jord og 
berg som avdekkes ved graving 

Kontroll av egenskap til jord og 
berg i fundamentnivå 

Ekstra undersøkelser av jord og berg 
som kan være viktige for 
konstruksjonen 

Grunnvann Dokumentert erfaring Observasjoner/målinger 
Byggeplass Ikke krav til tidsplan Utførelsesrekkefølge angis i prosjekteringsrapport 

Overvåkning 
Enkel, kvalitativ kontroll Måling av bevegelser på utvalgte 

punkter 
Måling av bevegelser og analyser av 
konstruksjon 
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4.2 E6 mot Karasjok  
Oversiktskart:   tegn. V100 
Tverrprofil:  tegn. V110, V120 og V130 
 
Denne beskrivelsen gjelder E6 på vestsiden av Tanaelva helt frem til landkar for ny Tana bru. 
 

4.2.1 Grunnforhold 
Området er en svær terrasse med elveavsatte masser. Disse består i hovedsak av middels 
gradert sand. På toppen er det 1-2m med grusig sandig materiale. I mellom disse lagene er det 
flere lag med helt ensgraderte masser.  Vanninnholdet i massene er mellom 8-20%.  
Kun i et borehull er det registrert siltig sand 5-6m dyp. Sonderinger i samme punkt viser at 
denne siltholdige massen er fast lagret. Mere finstoffrike masser er det ikke registrert i dette 
området. 
 

4.2.2 Valg av geotekniske parametere 
   γ kN/m3  a kPa  φ°  
Siltig sand:  20   10  32  
Bløt sand  19   0  32  
Ensgrad. sand:  19   0  34 
Sand:   20   5  36 
Vegfylling:  18.5   0  36     
Kompr. Sprengstein 19   5  42  
 

4.2.3 Stabilitetsforhold 
Terrenget  er flatt, men ny veg blir stedvis liggende nært inntil 8-11m høye skråninger. Som 
følge av flomskader/erosjon har disse skråningene en helning som er for bratt med tanke på 
sikkerhet for ny veg. Grunnvannstanden i terrassen ligger dypt, ca.10-12m dybde. Det er kun 
der ny veg ligger nært sideelva Sieiddájohka at det er reelle stabilitetsproblemer med henblikk 
på ny veg.  Men også på andre stekninger kan videre erosjon ved terrassens fot gi ustabile 
skråninger som kan true veganlegget. Dette på relativt lang sikt.   
 
Tegning V110, 120 og V130 viser de geotekniske tiltak som er nødvendig for å oppnå 
tilstrekkelig sikkerhet.  Dette er en kombinasjon av flomsikring ved hjelp av murt skråningsfot, 
utslakning  og  oppstøtting av eksisterende skråninger.  
 
Ved våre beregninger  har vi oppnådd følgende materialfaktorer, m: 
 

Beregningsprogram Beregningsmetode Materialfaktor, 
m 

Merknad 

Geostab 
 

a 1,67 Profil 80 linje 1200 m/tiltaak 

Geostab  a 1,62 Profil 80 linje 11000 m/tiltak 

    
Geostab a 1,77 Profil 110 linje 11000 m/tiltak 

Grunn glideflate  
    
Geostab a 1,92 Profil 110 linje 1100 m/tiltak 

Dyp glideflate dels under ballastkasse 
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Total mengde av murer er 210m2. 

4.2.4 Setningsforhold 
Det vil ikke være nevneverdige setninger på strekningen. Inn mot landkar må det masseutkiftes 
med grus eller sprengstein som vist på tegning V130.  
 

4.2.5 Dimensjonering av ny vegoverbygning 
Viser til vedlagt kornfordelingsskjema fra eksisterende veg, hull 203.  Gammel vegover-
bygning består av ca 1m grusig sandig materiale med god gradering (Cu =55-60)  og er litt 
telefarlig (T2). Under dette er det et min. 1m tykt lag grusig sand med god gradering (Cu=10-
15), også dette materialet er litt telefarlig (T2).  
 
Det vurderes som unødvendig å frostsikre denne vegstrekningen fordi det er stor jevnhet i 
grunnforholdene lav grunnvannstand og lite telefarlige masser i frostsonen. Ny overbygning 
bør bygges opp av på følgende måte etter at gammel overbygning er fjernet ned til ca. 50-55cm 
under dagens vegoverflate: 
 
 Forsterkningslag av grus:     30cm 
 Knust fjell 0-22:                          8cm   
 Bærelag av asfaltert grus:              9cm 
 Slitelag – asfalt Agb16:   4cm 
 
Total tykkelse er 51cm. Nedre bærelag om ønskelig kan byttes ut med knust asfalt.  
 
 
 
 

4.3 E6 mot Kirkenes 
Oversiktskart:   tegn. V100 
Tverrprofiler:  tegn.  V120 
 
Denne beskrivelsen gjelder E6 på østsiden av Tanaelva helt frem til landkar for ny Tana bru. 
Ny G/S-veg skal bygges på innsiden og i tilknytning til E6.  Nødvendige inngrep vil 
hovedsakelig være utgraving for ny G/S-veg. 
 

4.3.1 Grunnforhold 
Her er det relativt grunt til fjell, ca. 4-9m. Helt inn mot landkar er dybden til fjell ca. 20-25m. 
I skjæringsskråningen ovenfor ny veg er det morene. På toppen av morenemassen er  det 1-3m 
lag med ensgradert siltig sand.  
 

4.3.2 Stabilitetsforhold 
Det er ingen stabilitetsproblemer forbundet med fyllingsarbeidene. Ny veg følger i store trekk 
dagens veg, det er heller ingen bratte skråninger ned mot elva.  
 
Utfordringen er å hindre grunne utglidninger i de finstoffrike morenemassene i 
skjæringsskråningen. 
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Tegning V210  viser hvordan skjæringsskråningen bør sikres med tyngende filter av grus T1 
eller sprengstein, min. 0,6m lagtykkelse.  Skråningen bør påføres et ca. 20cm tykt av 
humusholdig siltig sand evt. humusholdig sandig siltig grusig materiale (morene). Total 
lagtykkelse må være minst 80cm. Hele skjæringsskråningen må legges med helning 1:2. 
 

4.3.3 Setningsforhold 
Det vil ikke være nevneverdige setninger på strekningen. Inn mot landkar må det masse-
utskiftes med grus eller sprengstein. 
 
 

4.3.4 Dimensjonering av ny vegoverbygning 
 
Kornfordelingsskjema nær eksisterende veg, hull 113 og 222 viser at grunnforholdene er svært 
variable.  
 
Innenfor området med ny E6 mot Kirkenes innehar dagens veg både telefarlig og alt for tynt 
bære- og forsterkningslag mot en undergrunn som er meget telefarlig (T4). 
 
Det vurderes imidlertid unødvendig å frostsikre denne vegstrekningen. Ny overbygning bør 
bygges opp av på følgende måte etter at gammel overbygning er fjernet ned til ca. 60-65cm 
under dagens vegoverflate: 
 
 Forsterkningslag av grus:     60cm 
 Knust fjell 0-22:                         10cm   
 Øvre bærelag av asfaltert grus:  7cm 
 Slitelag – asfalt Agb16:   4cm 
 
Total tykkelse er 81cm. Nedre bærelag kan om ønskelig kan byttes ut med knust asfalt. 
 
For GS-vegen er det nødvendig med 35cm forsterkningslag av grus. Bærelaget bygges opp av 
knust naturgrus(Gk) eller knust fjell(Fk) 0-22. 
 

Forsterkningslag av grus:    35cm 
 Bærelag av knust grus 0-22:             10cm   
 Slitelag – asfalt Agb16:  4cm 
 
Total tykkelse er 49cm. Fiberduk bruksklasse 3 er nødvendig som filter mot siltig undergrunn. 
 

4.4 Fv 98 mot Rustefjelbma  (Tanafjorden) 
Oversiktskart:   tegn. V100 
 
Ny overbygning bør bygges opp av på følgende måte etter at gammel overbygning er fjernet 
ned til ca. 50-55cm under dagens vegoverflate: 
 
 Forsterkningslag av grus:     30cm 
 Knust fjell 0-22:                         10cm   
 Øvre bærelag av asfaltert grus:  7cm 
 Slitelag – asfalt Agb16:   4cm 
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Total tykkelse er 51cm. Nedre bærelag kan om ønskelig byttes ut med knust asfalt.  
 
Ingen inngrep utenom eksisterende veg skal utføres. 
 
 

4.5 Fv 980 mot Berlevåg 
Plan- og profiler:   tegn. V220  
  
   

4.5.1 Grunnforhold 
Her er det relativt grunt til fjell, ca. 4-9m. Helt inn mot landkar er dybden til fjell ca. 20-25m. 
I skjæringsskråningen ovenfor ny veg er det morene. På toppen av morenemassen er  det 1-3m 
lag med ensgradert siltig sand.  
 

4.5.2 Stabilitetsforhold 
Det er ingen stabilitetsproblemer forbundet med fyllingsarbeidene. Ny veg følger i store trekk 
dagens veg, det er heller ingen bratte skråninger ned mot elva.  
 
Utfordringen er å hindre grunne utglidninger i de finstoffholdige morenemassene i 
skjæringsskråningen.  
 
Skråningen bør sikres med et 40cm lag  av grus, teleklasse  T1 og  med finstoffinnhold < 6%. 
(finstoffinnhold er materiale <0,64mm). 
 

4.5.3 Setningsforhold 
Det vil ikke være nevneverdige setninger på strekningen.   
 

4.5.4 Dimensjonering av vegoverbygning 
 
Det vurderes  unødvendig å frostsikre denne vegstrekningen. Ny overbygning bør bygges opp 
av på følgende måte etter at gammel overbygning er fjernet ned til ca. 50-55cm under dagens 
vegoverflate: 
 
 Forsterkningslag av grus:     40cm 
 Knust fjell 0-22:                         10cm   
 Øvre bærelag av asfaltert grus:  7cm 
 Slitelag – asfalt Agb16:   4cm 
 
Total tykkelse er 61cm. Nedre bærelag kan om ønskelig kan byttes ut med knust asfalt. 
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For GS-vegen er det nødvendig med 35cm forsterkningslag av grus. Bærelaget bygges opp av 
knust naturgrus(Gk) eller knust fjell(Fk) 0-22. 
 

Forsterkningslag av grus:    35cm 
 Bærelag av knust grus 0-22:             10cm   
 Slitelag – asfalt Agb16:  4cm 
 
Total tykkelse er 49cm. Fiberduk bruksklasse 3 er nødvendig som filter mot siltig undergrunn. 
 
Det vurderes som unødvendig å frostsikre denne vegstrekningen.   
 

5 VIDERE ARBEIDER 
Vi antar at alle grunnundersøkelser med tanke på vegbygging i forbindelse med ny Tana bru er 
utført.   
 
Geoteknisk byggeplanrapport må utarbeides som en del av tilbudsgrunnlaget før utforming og 
innhenting av tilbud .   
 
Ved utarbeidelse av tilbudsgrunnlag må det tas med at poretrykket ved ballastkassen må følges 
opp daglig under graving/oppfylling.  
 

6 HMS - FORHOLD 
I henhold til byggherreforskriftene skal det for dette arbeidet lages byggherres SHA-plan.  
Dette kapittelet gjelder risiko i forbindelse geotekniske arbeider ved bygging av nye 
tilførselsveger til ny Tana bru. 
 
I byggefasen skal entreprenøren, for de kritiske arbeidsoperasjonene som skråningsarbeider 
lage risikovurdering (sikker jobbanalyse).  Krav om dette skal fremgå av byggherrens SHA-
plan.     
 
 

7 REFERANSER 
 
Norsk Standardiseringsforbund (1988): Geoteknisk prosjektering.  Fundamentering, 
grunnarbeider, fjellarbeider, NS3480   
 
Statens vegvesen (1997): Laboratorieundersøkelser. Håndbok 014 
 
Statens vegvesen (1997): Feltundersøkelser. Håndbok 015 
 
Statens vegvesen (1992): Geoteknikk i vegbygging. Håndbok 016, 2. utgave   
 
Statens vegvesen (2004): Vegbygging. Håndbok 018 
 
Statens vegvesen (1992): Geoteknisk opptegning. Håndbok 154 
 
Statens vegvesen (1993): Sikring av vegfyllinger. Håndbok 165 











Målestokk 1:50000  
16.10.2012
Bilag 2
Ny bru over tanaelva
E6 TANA BRU

oddbjj
Ellipse



Side 1 av 2 Bilag 3

Borhull x‐koordinat y‐koordinat z‐koordinat Metode Stopp Løsmasse Fjell Merknad

102 7788433,8 545184,2 19,776 Total Prøve 91 44,39 Bruboringer‐ tatt med for å gi oversikt
104 7788441,5 545264,6 7,865 Total 90 80,63 Bruboringer‐ tatt med for å gi oversikt
104_C 7788441,5 545264,6 7,865 Cpt 90 6,89 Bruboringer‐ tatt med for å gi oversikt
114 7788430,68 545272,14 7,343 DrT 90 40,55 Bruboringer‐ tatt med for å gi oversikt
115 7788433,75 545444,414 11,776 Total 94 9,56 5,03 Bruboringer‐ tatt med for å gi oversikt
201 7788205,55 544987,485 18,5 DrT Prøve 90 14,7 Vestsiden
202 7788210,29 545010,429 20,48 DrT 90 20,95 Vestsiden
203 7788243,19 544991,167 20,787 DrT Prøve 90 20,62 Vestsiden
204 7788243,5 545033,424 17,758 DrT Prøve 90 14,8 Vestsiden
205 7788262,96 545048,867 14,156 DrT Prøve 90 16,81 Vestsiden
206 7788290,19 545030,152 22,927 DrT 90 20,76 Vestsiden
207 7788340,34 545018,344 22,83 DrT Prøve 90 20,68 Vestsiden
208 7788396,85 545159,973 10,455 DrT Prøve 90 14,94 Vestsiden
209 7788438,09 545083,916 22,534 DrT Prøve 90 20,93 Vestsiden
210 7788391,9 545191,519 10,974 DrT 90 16,01 Vestsiden
211 7788419,07 545198,755 19,135 DrT 90 20,52 Vestsiden
212 7788474,51 545030,093 23,217 Prøve 90 1,2 Vestsiden
213 7788561,06 544941,667 24,144 Prøve 90 2 Vestsiden
214 7788534,46 545237,364 9,853 DrT 90 18,56 Vestsiden
215 7788551,74 545239,958 6,955 DrT Prøve 90 20,47 Vestsiden
216 7788507,89 545213,2 17,314 DrT 90 20,45 Vestsiden
217 7788441,39 545508,985 16,223 Total 94 5,51 2,31 Vestsiden
218 7788424,13 545503,705 15,254 Total Prøve 90 7,04 Østsiden
219 7788379,5 545524,047 17,425 Total 94 4,38 3,41 Østsiden
220B 7788364,67 545462,564 12,159 Total Prøve 94 14,81 0 Østsiden
222 7788328,21 545534,995 18,069 Total Prøve 94 1,13 3,84 Østsiden

Borpunkter 50564 Tilførselsveger ny Tana bru

Euref89, UTM‐sone 33 Borpunktoversikt



Side 2 av 2 Bilag 3

Borhull x‐koordinat y‐koordinat z‐koordinat Metode Stopp Løsmasse Fjell Merknad

223 7788258,79 545539,821 16,335 Total 94 3,67 2,06 Østsiden
224 7788505,1 545484,809 15,801 Total Prøve 94 3,56 4,02 Østsiden
226 7788551,18 545479,077 15,447 Total 94 1,97 3,04 Østsiden
228 7788594,1 545476,345 15,194 Total 94 4,32 3,04 Østsiden
229 7788624,54 545475,094 14,688 Total 94 1,44 3,57 Østsiden

494,25 30,32Totalt

Euref89, UTM‐sone 33 Borpunktoversikt
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