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1. INNLEDNING 

Prosjekt Det skal legges nye spillvanns- og overvannsledninger i området ved 
Breidablikk skole og Heimdal samfunnshus, bilag 1. Heimdal 
samfunnshus er revet per i dag. I forbindelse med prosjektering av 
anlegget er det ønskelig med en grunnundersøkelse langs trasèen. 
 

Lokalisering Heimdal. 
 

Oppdrag Geoteknisk faggruppe fikk i oppdrag av Anders Prøsch, VA-avdeling, å 
gjøre en grunnundersøkelse i forbindelse med prosjektering av nye 
spillvanns- og overvannsledninger på Heimdal. Hensikten med 
grunnundersøkelsen var å kartlegge grunnforhold langs trasèen. 
 
 

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 

Feltarbeid Det er gjort 18 totalsonderinger og tatt opp til sammen 12 54 mm 
sylinderprøver og 11 skrueprøver i 6 punkt. I tillegg er det gjort 
torvdybdemålinger i 11 punkt. Borpunktenes plassering og 
undersøkelsestype er vist på situasjonskart i tegning 2. 
 
Sonderingsresultater er vist på profil A til E, tegning 11, 12 og 13. 
Koordinatene og terrenghøydene for borpunktene er gitt i tegning 99. 
Innmålingen ble gjort av grunnborerne, som brukte LEICA GPS500. 
 
Feltarbeidene ble utført i tidsrommet 16.-23.10.2012. 
 

Laboratorie- Prøvene som ble tatt opp ble undersøkt i vårt geotekniske laboratorium.  
undersøkelser Prøvene er beskrevet og klassifisert. Videre er romvekt og vanninnhold 

bestemt. 
 

  Den udrenerte skjærfastheten er bestemt ved konus- og trykkforsøk. 
Sensitiviteten er beregnet på grunnlag av konusforsøkene.  

  Resultatene fra laboratorieundersøkelsene er sammenstilt i borprofiler i 
tegning 51-56. 
 

Tidligere- Trondheim kommune har tidligere gjort grunnundersøkelser i område, 
undersøkelser rapport R.1332 ”Industrivegen” og R1533 ”Breidablikk Idrettsanlegg”. 

Aktuelle grunnundersøkelser fra R.1332 er tatt med og vises på 
situasjonskart og profil B. 
 
 

3. GRUNNFORHOLD 

Topografi Terrenget er relativt flatt, og kotehøyder er fra 146 til 155 m. Området 
der Heimdal samfunnshus lå har tidligere vært sandtak. 
 

Grunnforhold NGUs løsmassekart viser at området er registrert som torv- og 
myrområde lengst i vest, tykt dekke hav- og fjordavsetninger i midten og 
breelvavsetning lengst i øst. Det forventes derfor at løsmassene varierer 
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langs grøftetraseen. 
 
Grunnundersøkelsen er delt opp i 5 profiler. 
 
Profil A: Grunnen består av et tynt dekke fyllmasser (vegoverbygning) 
over torv over mineralsk grunn. Torvlagets tykkelse varierer fra 0,70 til 
1,70 m og er størst i vest. Mineralsk grunn består av fast leire til stor 
dybde. Vanninnhold for leira er i området 20-25 %. 
 
Profil B: Grunnundersøkelsen som ble gjort på parkeringsplassen, rapport 
R.1332, viser at grunnen består av et tynt dekke fyllmasser (grus) over 
torv over mineralsk grunn. Torvlagets tykkelse varierer fra 0,40 til 1,70 
m og er størst i vest. Mineralsk grunn består av tørrskorpeleire over fast 
leire i stor dybde. I øst, punkt 5, består grunnen av fyllmasser over leire, 
mens i punkt 6 består grunnen av et matjordlag over tørrskorpeleire over 
fast leire. I ca 9 m dybde er leira middels fast (tynt lag). 
 
Profil C: Grunnen består av et tynt dekke fyllmasser (sand) over torv 
over mineralsk grunn med unntak av punkt 6 og punkt 11 der det ikke ble 
registrert torv. Torvlagets tykkelse varierer fra 0,30 til 0,90 m. Mineralsk 
grunn består av fast leire. Vanninnhold for leira er i området 20-25 %. 
I punkt 8 ble det registrert et tynt lag middels fast leire i ca 9 m dybde. I 
punkt 10 viser opptatte prøver siltig fast leire i over et lag som består av 
leire og fin sand i 9 m dybde. I nærheten av punkt 11 ble det også 
registrert et sandlag under det faste leirelaget (under 5 m dybde) på 
opptatte prøver, rapport R.1533. 
 
Profil D: Grunnen består hovedsakelig av middels sand med noen 
gruskorn, og enkelte plasser er det tynne silt- og leirelag, rapport R.1533. 
Sonderingsmotstand er stor, noe som tyder på faste masser. 
 
Profil E: Grunnen består av et tynt dekke fyllmasser over torv over 
mineralsk grunn. Torvlagets tykkelse er 1,10-1,20 m. Opptatte prøver 
viser at mineralsk grunn består av fast leire til stor dybde. Vanninnhold 
for leira er i området 20-25 %. 
 

Grunnvann Poretrykket er ikke målt i forbindelse med dette prosjektet. 
 

Fjell  Ingen sondering ble avsluttet mot antatt fjell. Fjellovergangen antas å 
ligge dypt i forhold til grøftedybden. 
 
 

4. VURDERING 

Grøfter Plantegning H123 rev. J02 som vi har mottatt, bilag 1, viser beliggenhet 
av de nye ledningene. Grøftedybden er ukjent. Det skal graves i både 
leire- og sandmasser. 
 

Grøftegraving Grøftegraving skal alltid skje etter forskriften om graving og avstiving av 
grøfter, ref. /1/. Grøftedybden er ikke kjent, men det er ikke grunn til å 
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tro at grøftegraving vil by på problemer. 
 

Setninger Husene i Smed Johns veg er bygget med kjeller, dvs. at de er 
fundamentert dypt i faste mineralske masser, og de ligger minimum 6 
meter unna grøftetraseen. Det forventes derfor ikke noen setninger på 
grunn av grøftegraving. Grasjen som er fundamentert på terrengoverflata 
i nr. 1A kan imidlertid bli påvirket av grøftegravingen. Derfor anbefales 
at det blir montert setningsbolter, for å måle høyder før og etter 
anleggsarbeider og kontrollere at garasjen ikke har fått setningsskader. 
 
 

Konklusjon Prosjektet vurderes som gjennomførbart. En nøyere vurdering av 
grøftegravingen kan gjøres når endelige grøftedybder foreligger. 

 

5. TEGNINGSLISTE 

Tegning Tema 

01 Oversiktskart, målestokk 1:50000 

02 Situasjonskart, målestokk 1:1000 

11 Profiler A og B 

12 Profiler C og D 

13 Profil E 

51 Borprofil for punkt 1 

52 Borprofil for punkt 4 

53 Borprofil for punkt 6 

54 Borprofil for punkt 8 

55 Borprofil for punkt 10 

56 Borprofil for punkt 16 

99 Koordinater for innmålte punkt 
 
 

6. BILAGSLISTE 

Bilag Tema 

01 Tegning H123 rev. J02: Separering Heimdal / Breidablikk skole, 
Heimdal samfunnshus / Tiltak 4A, 5A og 6A, plantegning 
utarbeidet av Norconsult (oppdragsnr 5101340) 

 
 

7. REFERANSER 

1 ”Forskrift om graving og avstiving av grøfter”, fastsatt 19. 
november 1985 
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Bilag 1 
 

Tegning H123 rev. J02: Separering Heimdal / Breidablikk skole, Heimdal 
samfunnshus / Tiltak 4A, 5A og 6A, plantegning utarbeidet av Norconsult (oppdragsnr 

5101340) 




