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Sammendrag: 

Det skal legges VA-ledninger fra Rosenborg til Ladebekken. 

Det er utført grunnundersøkelser langs den antatt geoteknisk mest vanskelige delen av 
traseen. Dette gjelder ca. mellom profil 400 til l 030 (profilering mottatt fra Rambøll 
02.06.2016). 

Det er utført 16 totalsonderinger og tatt opp prøver i 6 punkt. 

Grunnforholdene i området er relativt homogene, med sand de øverste 2-3 meter og 
bløt/middels fast leire under dette. 

Det er Qåtruffet kvikkleire/sgrøbmddlei re/bløt leire langs deler av traseen, som vil kreve 
avstivet by:ggegrog. 
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1. INNLEDNING 

1.1 Prosjekt 
Det skal legges VA-ledninger fra Rosenborg til Ladebekken.  
 
1.2 Oppdrag 
Kommunalteknikk ved Geoteknisk avdeling, har fått i oppdrag av Kristin Høiem, 
Kommunalteknikk VA, å gjøre grunnundersøkelser langs den antatt mest krevende delen 
av traséen, geoteknisk sett. DWG-tegning med foreløpig trasévalg ble mottatt 02.06.2016 
fra Rambøll, mens tegningene/trasévalg stammer fra den 01.03.2016, ref. /1/. Det er 
tidligere påtruffet kvikkleire ved Innherredsveien, og bløt til middels fast leire i områdene 
lenger nordover mot jernbanen. I denne rapporten er profil 400 til 1030, på Rambølls 
tegninger, ref. 1, vurdert. 
 

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 
2.1 Feltarbeid 
Det er gjort 16 totalsonderinger og tatt opp til sammen 25 representative prøver fra 6 
punkt, derav 15 54 mm sylinderprøver og 10 skrueprøver. Borpunktenes plassering og 
undersøkelsestype er vist på situasjonskart i tegning 2-3. 
 
Sonderingsresultater er vist på egne profiler i tegning 11-13, sammen med den foreslåtte 
lengdeprofilene for VA-ledningene. På profilene vises høyden for bunn innvendig rør på 
SP- og OV-ledninger. Koordinater og terrenghøyder for borpunktene er gitt i tegning 99. 
Innmålingen ble gjort av grunnboreren med Leica Viva GS08 plus. 
  
Feltarbeidene ble utført 27.04-10.05.2016. 
 
2.2 Laboratorieundersøkelser 
Prøvene som ble tatt opp er undersøkt i vårt geotekniske laboratorium. Prøvene er 
beskrevet og klassifisert. Videre er romvekt og vanninnhold bestemt. Den udrenerte 
skjærfastheten er bestemt ved hjelp av konusforsøk og trykkforsøk, mens udrenert 
skjærfasthet i omrørt tilstand er bestemt ved konusforsøk. Sensitivitet er beregnet på 
grunnlag av konusforsøkene. Resultatene fra laboratorieundersøkelsene er sammenstilt på 
borprofil i tegning 51-56. 
 
2.3 Tidligere grunnundersøkelser 
I det aktuelle området er det gjort lite grunnundersøkelser tidligere. Sør for 
Innherredsveien er det i rapport R.197 utført enkelte sonderinger. Langs Innherredsveien er 
det i rapport Ud450J-08 fra SVV rapportert om kvikkleire. Det vises ellers til vårt tidligere 
notat ref. /2/, datert 03.02.2016, for oversikt over tidligere grunnundersøkelser. 
 
Langs traséen vurdert i denne rapporten, er følgende rapporter aktuelle: 
  
Ud450J-02  E6 Øst, Nidelv bru-Bromstadv. SVV  1989 
Ud450J-02  E6 Øst, Lilleby skole  SVV  1992 
O.188  Lademoen aldershjem  Rambøll 1962 
12939  Laugsand aldershjem  Rambøll 1999 
O.147  Lademoen skole   Rambøll 1962 
R.19   Buran     TK  1899 
Ud450J-08  E6 Øst, alt. traceer Lade  SVV  1993 
R.197  Tilførselsveg Innherredsv.  TK  1970 
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3. GRUNNFORHOLD 
3.1 Topografi 
Terrenget i området er relativt flatt. Ved jernbanelinja er det noe høydeforskjell opp til 
sporet. 
 
3.2 Løsmasser 
Grunnundersøkelsene viser at grunnen i området grovt sett består av ca. 2-3 meter sand 
(stedvis noe fyllmasser) over bløt eller middels fast leire. Leira er stort sett lite fast, og har 
høyt vanninnhold. I flere punkter er det påvist eller antatt kvikkleire. 
 
Kvikkleire 
Grunnet topografien er området ikke definert som en kvikkleiresone iht. NVEs 
kvikkleireveileder, ref. 3. Det er likevel påtruffet kvikkleire i området i tidligere 
undersøkelser, og det er også påvist kvikkleire i ett punkt i denne undersøkelsen, punkt 7. I 
borpunkt 2 er det også påvist sprøbruddleire1. I bilag 1 vises punkt hvor det ved 
prøvetaking er påvist kvikkleire i området. 

 
3.3 Grunnvann 
Det er ikke målt grunnvannsstand for denne rapporten. 
 
3.4 Fjell 
Ingen av sonderingene er avsluttet mot antatt fjell. Det påtreffes fjell lengst sør langs 
traséen i tidligere undersøkelser. De dypeste boringene i denne undersøkelsen ble avsluttet 
25 meter under terreng. 
 

4. VURDERING 
4.1 Grøftegraving og bløt/kvikk leire 
Sammenligner en borprofil og foreslått lengdeprofil for VA-traséen vil det i flere punkt 
kunne bli utfordringer med tradisjonell grøftegraving uten noen spesielle tiltak. 
 
Det kan først og fremst være problematisk med sand og vanninntrenging i grøfta. Da det 
kan antas at grunnvannsnivået står i lagdelingen mellom sanden og leira. I tillegg er leira i 
de øverste lag flere plasser bløt og kvikk. Spuntet grøft vil være aktuelt langs deler av 
strekningen, og dette må vurderes nærmere.  
 

5. REFERANSER 
1 DWG-tegning ”H101-0_H102-0( Oversendt)”, datert til 01.03.2016, fra Rambøll 

02.06.2016 
 
2 92420120 ”Ladebekken – Rosenborg, VA. Innledende beskrivelse av grunnforhold og 

problemstillinger relatert geoteknikk”, notat, Trondheim kommune, 03.02.2016.  
 
3 NVE retningslinje 7-2014, ”Kvikkleireveileder” 
 
 
 

                                                
1 Sprøbruddleire: leire med omrørt skjærstyrke ≤ 2,0 kPa og sensitivitet over St ≥ 15   
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6. TEGNINGSLISTE 

Tegning Revisjon Tema 
01  Oversiktskart 

02  Situasjonskart, profil 700-1030 

03  Situasjonskart, profil 400-700 

11  Profil A (840-1030) 

12  Profil B (620-840) 

13  Profil C (400-620) 

51  Borprofil, punkt 2 

52  Borprofil, punkt 3 

53  Borprofil, punkt 7 

54  Borprofil, punkt 10 

55  Borprofil, punkt 12 

56  Borprofil, punkt 16 

99  Koordinater for innmålte punkt 
 

7. BILAGSLISTE 

Bilag Revisjon Tema 
01  Kvikkleirekart 

02  Borprofil fra Ud450J8, 695 

03  Profil 1250 fra Ud450J2 
 



























Borpunkt x-koordinat y-koordinat Terrenghøyde (NN2000)

1 7034967,14 571361,44 17,17

2 7034956,80 571380,24 17,68

3 7034995,01 571404,77 17,34

5 7035066,45 571401,30 15,95

6 7035099,91 571393,85 15,51

7 7035117,90 571393,75 15,13

8 7035135,43 571403,29 15,18

9 7035162,25 571428,34 15,19

10 7035191,44 571456,61 15,26

11 7035220,83 571484,38 15,32

12 7035247,58 571509,65 15,36

13 7035279,03 571542,90 15,56

14 7035340,97 571534,20 15,03

15 7035413,25 571506,32 14,33

16 7035429,62 571496,31 13,41

17 7035462,65 571461,72 11,65



 
 
 
 
 
 

R.1672 Ladebekken-Rosenborg VA 
 

07.06.2016 
 

Bilag 01 
Kvikkleirekart (punkter hvor det er påvist kvikkleire) 

 
 



SITUASJONSKART 

Eiendom: 
Gnr: 0 Bnr: 0 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: 

Hj.haver/Fester: 

TRONDHEIM 
Dato: 18/1-2016   Sign: 

Målestokk 1:5000

Tegnforklaring

Påvist kvikkleire

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må 
undersøkes nærmere. 

Side 1 av 1Utskrift

18.01.2016https://kart5.nois.no/trondheim/Content/printDynaLeg.asp?Left=570856.258328032&Bottom=7034536.009867498&Right=572096.2574...



 
 
 
 
 
 

R.1672 Ladebekken-Rosenborg VA 
 

13.06.2016 
 

Bilag 02 
Borprofil fra sondering Ud450J8,695 

 



Borprofil fra sondering Ud450J8,695: 
 

 



 
 
 
 
 
 

R.1672 Ladebekken-Rosenborg VA 
 

13.06.2016 
 

Bilag 03 
Profil 1250 fra Ud450J2 
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