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1. INNLEDNING  

1.1 Prosjekt 
I 2009 fikk Stabsenhet for byutvikling klage på sig og steinnedfall i skråningen mellom 
Hoemsvegen og Bøckmans veg 13. Det ble vurdert å sette opp en støttemur bak huset i 
Bøckmans veg, og det ble gjort grunnundersøkelser for å kartlegge dybde til fjell. 
Prosjektet ble imidlertid skrinlagt på grunn av vanskelig adkomst for store maskiner.  
 
En støttemur på nedsiden av Hoemsvegen ble foreslått som et mulig alternativt 
sikringstiltak.  
 
1.2 Oppdrag 
I 2010 fikk Geoteknisk faggruppe i oppdrag av Anne Tora Elmenhorst i veggruppa å gjøre 
grunnundersøkelser langs Hoemsvegen 21 – 27. Hensikten med undersøkelsene var bla å 
bestemme løsmassemektighet over fjell på nedsiden av vegen.  
 

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 

2.1 Feltarbeid 
Det er gjort 9 totalsonderinger, og tatt opp til sammen 22 representative prøver fra 7 punkt. 
Boringene ble gjort på innsiden av rekkverket. Borpunktenes plassering og 
undersøkelsestype er vist på situasjonskartet i tegning 1. Sonderingsresultater er vist på 
terrengprofiler i tegning 2 - 7.  
 
Koordinater og terrenghøyder for borpunktene er gitt i tegning 15. Innmålingen ble gjort av 
grunnborerne vha Leica GPS 500.  Høydesystem for rapporten er Trondheim lokal.  
  
Feltarbeidene ble utført i september 2010. 
 
2.2 Laboratorieundersøkelser 
Prøvene som ble tatt opp er undersøkt i vårt geotekniske laboratorium. Prøvene er 
beskrevet og klassifisert. Videre er vanninnhold bestemt. Resultatene fra 
laboratorieundersøkelsene er sammenstilt på borprofiler i tegning 7 – 14. 
 
2.2 Tidligere grunnundersøkelser 
Trondheim kommune har tidligere gjort grunnundersøkelser i bak huset: 
 

• R.1470 Bøckmans veg 13 
 
Relevante data fra rapporten er vist på situasjonskartet og terrengprofiler.  
 

3. GRUNNFORHOLD 

3.1 Topografi 
Skråningen som skal sikres mot utglidning stiger bratt mot vest med helning 1:1, fra kote 50 på 
gårdsplassen bak Bøckmans veg 13, til kote 60 i Hoemsvegen.  
 
3.2 Løsmasser 
I foten av skråningen er det relativt lite løsmasser, 0,5 – 2 meter, over fjell. Vegen ligger på 
fylling på et tynt lag opprinnelige løsmasser over fjell. Øverst består veien et lag sand og 
grus, derunder kommer fyllmasser av ulik kvalitet.  
For detaljer om grunnforholdene vises det til terreng- og borprofiler.  
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3.3 Grunnvann 
Grunnvannsstand ble ikke målt, men grunnvannet kommer fram i dagen i foten av 
skråningen.  
 
3.4 Fjell 
Antatt fjell er påtruffet i alle boringene. Sonderingen på innsiden av rekkverket viste fra 
4,7 til 2,2 meter løsmasser over fjell. Fjellet faller bratt ned mot huset i Bøckmans veg 13. 
 

4. VURDERING 

Fjellet ligger så dypt at det blir kostbart å sikre vegen. 
 

5. TEGNINGSLISTE 

Tegning Tema 

01 Situasjonskart  

02 – 07  Terrengprofiler med sonderingsresultater 

8 - 14 Borprofiler 

15 Koordinater for borpunkt 

 































Punkt nr. x-koordinat y-koordinat Terrenghøyde 

Trondheim 

kommune lokal

1 7031767,60 569009,19 48,86

2 7031760,19 568979,06 59,52

3 7031769,24 568979,53 59,30

4 7031775,46 568980,28 59,31

5 7031780,88 568980,69 59,48

6 7031792,15 568980,69 60,01

7 7031798,23 568980,24 60,22

10 7031768,94 568970,12 63,14

11 7031792,22 568972,16 63,38


