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1. INNLEDNING  

Prosjekt Det skal bygges ny støttemur ovenfor Anders Reitans veg 6A. 
 

Lokalisering Heimdal. 
 

Oppdrag Etter anmodning fra Arve Remmen, veg-gruppa, foretok geoteknisk 
faggruppe en grunnundersøkelse øst for Anders Reitans veg 6A. 
Hensikten med grunnundersøkelsen er å gi datagrunnlag for beregning av 
støttemuren som planlegges bygd. 
 

Innhold Rapporten inneholder resultater fra grunnundersøkelsen. 
 
 

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 

Feltarbeid Det ble gjennomført 2 totalsonderinger ned til fast grunn og tatt opp til 
sammen 8 representative prøver fra borpunktene. Borpunktenes 
plassering og undersøkelsestype fremgår av situasjonskart i tegning 1. 
 
Sonderingsresultater er vist på egne profiler, tegning 2. 
 
Koordinatene og terrenghøydene for borpunktene er gitt i tegning 5. 
Innmålingen er gjort av grunnborerne, som brukte LEICA GPS500. 
 

Feltarbeidene ble utført fra 14. til 15.06.2011. 
 
 

3. GRUNNFORHOLD 

Topografi Terrenget i området faller slakt vestover, men er noe brattere fra Vestre 
Rosten ned mot Anders Reitans veg 6A. Helningen er 1:1 på det 
bratteste. Området ligger 150-155 m.o.h. 
 

Grunnforhold Løsmassekart viser sand og grus. Grunnen i de undersøkte punktene 
består av sand og grus ned til 7 meter over meget fast silt. 
Sonderingsmotstanden økte så mye i siltlaget at det ble brukt slag for å 
komme gjennom dette. 
 

Grunnvann Det er ikke utført noen poretrykksmålinger i forbindelse med denne 
undersøkelsen. 
 

Fjell  Ingen av totalsonderingene ble avsluttet mot antatt fjell. Sonderingene 
ble avsluttet i fast grunn. 

 
 

4. GRUNNLAG FOR BEREGNING AV MUR 

Støttemuren skal fundamenteres i sand og grus. Sand og grus bak og 
foran muren legges også til grunn for dimensjonering av muren. Det 
foreslås at erfaringsverdier som er presentert i tabell 2.39 i Statens 
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vegvesens Hb016 blir benyttet for dimensjoneringen. 
 

5 TEGNINGSLISTE 

Tegning Rev. Tema 

1 1 Situasjonskart, målestokk 1:500 

2 1 Totalsonderinger 1, 2 

3  Borprofil hull 1 

4  Borprofil hull 2 

5 1 Koordinater for innmålte punkt 

 











Punkt nr. x-koordinat y-koordinat Terrenghøyde
P1 7026186.630 568447.264 152.635

P2 7026199.061 568449.273 152.602


