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1. INNLEDNING 

1.1 Prosjekt 
Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten arbeider med en utredning om metangass fra 
Heggstadmoen avfallsfylling. I den forbindelse er vi bedt om å kartlegge 
grunnvannsstanden i 10 punkt i fyllingen. 
 
1.2 Oppdrag 
Kommunalteknikk ved Geoteknisk avdeling, har fått i oppdrag av Stein Ove Brandslet, 
Utbyggingsenheten, å sette ned hydrauliske piezometere etter borplan utarbeidet av Asplan 
Viak. Hensikten var å kartlegge grunnvannstanden i avfallsfyllingen. 
 

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 

2.1 Feltarbeid 
Det er gjort poretrykksmålinger i 10 punkt vha hydrauliske piezometere som ble installert i 
2011. Spissen er satt ned i overgang mellom fylling og original grunn. Poretrykkmålernes 
plassering er vist på situasjonskart i tegning 2. 
 
Resultater fra poretrykksmålingene er vist på tegning 31-33. For hvert enkelt punkt er 
høyest grunnvannstand vist, men lavest grunnvannstand er også presentert for å ta høyde 
for årstidsvariasjoner. Koordinater og terrenghøyder for punktene er gitt i tegning 99. 
Innmålingen ble gjort av Asplan Viak. 
  
Avlesing av målerne ble utført i en periode i 2011og 2013 av Trygve Oslandsbotten. 
 
2.2 Tidligere grunnundersøkelser 
Trondheim kommune har tidligere gjort grunnundersøkelser i området i forbindelse med en 
områdestabilitetsvurdering som er gjort i forbindelse med avslutning av avfallsdeponiet. 
Resultater fra tidligere poretrykksmålinger er samlet og presentert i rapport R.1505-2 
”Heggstadmoen avfallsfylling - Poretrykksforhold”, datert 14.12.2011. 
 

3. GRUNNFORHOLD 

3.1 Topografi 
Terrenget skråner mot vest og er brattest ved pumpestasjonen. Helningen lokalt ved 
pumpestasjonen er 1:1. Kotehøyder for dagens terreng ligger fra 35 til 140 m. Ellers er 
området preget av avfallsfyllingen, med en fyllingsdybde opp til 30 m. 
 
3.2 Grunnvann 
Poretrykket ved spissdybden er målt ved at en peiler vannstanden i plasslangen med en 
elektrisk kontaktsonde. Målt grunnvannstand tilsvarer poretrykk i spissdybden, trykkhøyde 
hw=u/�w. Høyest og lavest grunnvannstand er presentert i tegning 31-33. Resultatene er 
oppsummer i følgende tabell. 
 

Borpunkt Kote høyest grunnvannstand 
(m) 

Kote lavest grunnvannstand 
(m) 

1 134,85 134,12 
2 133,06 132,13 
3 116,78 113,15 
4 110,62 107,5 
5 101,06 Tørr slange, under 101,00 
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Borpunkt Kote høyest grunnvannstand 
(m) 

Kote lavest grunnvannstand 
(m) 

6 115,14 111,45 
7 124,44 121,79 
8 135,71 134,99 
9 135,08 133,66 

10 135,65 134,72 
 
Høydeforskjellen på høyest og lavest målt grunnvannstand varierer fra 0,72 til 3,69 m. 
Forskjellen er størst nærmest pumpestasjonen, punkt 3-7, og lavest lenger nordøst, punkt 1, 
2, 8-10. 
 
3.3 Fjell 
Det er ikke foretatt fjelldybderegistreringer i forbindelse med dette prosjektet. 
 

4. TEGNINGSLISTE 

Tegning Tema 

01 Oversiktskart 

02 Situasjonskart, målestokk 1:2000 

31 Poretrykksmålinger i punkt 1-4 

32 Poretrykksmålinger i punkt 5-8 

33 Poretrykksmålinger i punkt 9 og 10 

99 Koordinater for innmålte punkt 
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