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1. INNLEDNING 

Prosjekt Det skal bygges ny barnehage i Carl Lønseths veg.  
 

Lokalisering Jakobsli.  
 

Oppdrag Geoteknisk avdeling, Kommunalteknikk, fikk i oppdrag av Kristin H.  
Bjerge, Utbyggingsenheten, å gjøre grunnundersøkelser på en barnehage-
tomt med adkomstveg, i Carl Lønseths veg på Jakobsli. Man ønsker 
oversikt over løsmassemektighet, fjellforløp og grunnforhold generelt. 
 

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 

Feltarbeid Det ble gjort 15 totalsonderinger og tatt til sammen 10 skrueprøver fra 
5 punkt. Borepunktenes plassering er vist på situasjonskartet i tegning 02. 
Sonderingsresultater er vist på profil A til E i tegningene 11 og 12. 
 
Koordinater og terrenghøyde for borpunktene er gitt i tegning 99. 
Innmålingen er gjort av grunnborerne med LEICA GPS500 og av Kart- 
og oppmålingskontoret (punkt 6, 7, 8 og 9). 
 
Feltarbeidene ble utført i perioden 13 – 14.12.2011. 
 

Laboratorie- Prøvene ble sendt til Multiconsult as for rutineanalyse. Resultat fra  
arbeid analysene er vist på borprofiler i bilag 1. 

 
Tidligere  Det er ikke gjort andre grunnundersøkelser på området.   
undersøkelser  

 

3. GRUNNFORHOLD 

Topografi Terrenget ligger på kote 125 – 130, det vil si under marin grense. 
 

Grunnforhold NGUs løsmassekart, viser et tynta lag forvitringsmateriale over fjell 
på størstedelen av barnehagetomta og marine avsetninger, leire, i 
nordvestre hjørne av tomta.  
 
Boringene viser at det er lite løsmasser over fjell sørøst på barnehage-
tomta. Løsmassemektigheten er 0,4 meter i punkt 9 og hhv 1,5 og 1,4 
meter i punkt 7 og 8. I punkt 6 og 5 er det mer løsmasser over fjell.  
I øvrige borpunkt for barnehagen og vegen er det boret minst 5,5 meter 
uten å treffe fjell. Opprinnelig grunn består av faste masser. Fra 2- 3 
meter under terreng er det brukt slagboring.  
 
Sondering og prøvetaking i punkt 2 like vest for nåværende veg viser at 
det er fyllmasser, med tegl med mere, ned til 1,5 meter under terreng. 
 
 

                                                 
a i geologisk betydning kan ”tynt” lag bety flere meter løsmasser. 
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Grunnvann Grunnvannsstand er ikke målt.  
 

Fjell  Høydekote for påtruffet fjell er vist på situasjonskart i tegning 2.  
 
 

4. VURDERINGER  

Sprengning Opprinnelig grunn består av faste masser. I sørøstre hjørne av barnehage- 
tomta er det lite løsmasser over fjellet. Sprengning kan bli nødvendig for 
grøfter og barnehagefundament.  
 
Vest for eksisterende veg er det litt fyllmasser. Fundamentene må føres 
til opprinnelig grunn, eventuelt til pukk på opprinnelig grunn.  
 

5. TEGNINGER OG BILAG  

Tegninger: 
Tegning  Revisjon Tittel 

1 0 Oversiktskart 
2 0 Situasjonskart 

11 0 Profil A og B 
12 0 Profil C, D og E 
99 0 Koordinater for borpunkt. 

 
 

Bilag:  
Bilag  Revisjon Tittel 

1 0 Borprofiler. Multiconsult AS,  
Rapport 415073-11, tegning 10-11  
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R 1524 Carl Lønseths veg. Barnehage 
 

06.03.2012 
 

Bilag 1 
 

Borprofil, hull 2, 5, 8, 11 og 13. Multiconsult AS 415073-11 Tegningsnr. 10 - 11. 
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