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1. INNLEDNING 

Prosjekt I forbindelse med detaljprosjektering av ny avløpsledning som skal 
krysse Holtermanns veg, er det foreslått styrt boring på en lengre 
strekning. 
 

Lokalisering Fossumdalen. 
 

Oppdrag Etter anmodning fra Olav Nilssen, VA-gruppa, foretok geoteknisk 
faggruppe en grunnundersøkelse langs planlagt trase. Hensikten med 
grunnundersøkelsen var å klassifisere fyllmassene og å kartlegge dybde 
til opprinnelig grunn. 
 

Innhold Rapporten inneholder resultater fra grunnundersøkelsen langs planlagt 
trase, samt opplysninger om dybde til original grunn. 
 
 

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 

Feltarbeid Det ble gjennomført 6 totalsonderinger som ble avsluttet i original grunn. 
I tillegg ble det tatt opp til sammen 46 representative prøver i 
borpunktene. Borpunktenes plassering og undersøkelsestype er vist på 
situasjonskart i tegning 02. 
 
Grunnundersøkelsen ble utført etter borplan utarbeidet av Asplan Viak og 
datert 31.10.2011, bilag 01. Borpunkt 2 måtte kuttes ut, fordi der var 
utført en grunnboring fra før. 
 
Sonderingsresultater er vist på profil A, tegning 11. Terreng fra 1965 er 
tegnet in på profilen. Koordinatene og terrenghøydene for borpunkter er 
gitt i tegning 99. Innmålingen er gjort av grunnborerne med LEICA 
GPS500. 
 
Feltarbeidene ble utført i tidsperiode 17-28.11.2011 og 15.03.2012. 
 

Tidligere  Det er tidligere utført grunnundersøkelser som er aktuelle og blir brukt i  
undersøkelser denne rapporten: 

• R.1389 Fossumdalen (Trondheim kommune) 
• 0449 Utfylling av bekkedal, Holtermannsveien (Kummeneje) 

 
Laboratorie- Prøvene som ble tatt opp i 5 av 6 borpunkter ble sendt til Multiconsult  
undersøkelser AS for å analyseres. Prøvene som ble tatt opp 15.03.2012 i borpunkt 7 

ble undersøkt i vårt geotekniske laboratorium. De er først beskrevet og 
klassifisert. Videre er vanninnhold bestemt. Den udrenerte skjærfastheten 
er bestemt ved konus- og trykkforsøk. Resultatene fra 
laboratorieundersøkelsene er sammenstilt i bilag 02 og i tegning 51. 
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3. GRUNNFORHOLD 

Topografi Det går en gjenfylt dal i området, Fossumdalen. Planlagt trase går i det 
oppfylte området, og vest for Holtermanns veg går den på den gamle 
søndre dalsiden. Holtermanns veg krysser Fossumdalen på en vegfylling. 
Dalen ble fylt opp i 2 omganger, først i forbindelse med bygging av 
Holtermanns veg, og så i forbindelse med utvidelse av samme veg og ny 
gate vest for den i 1965. Ing. Dahls kart fra 1952, bilag 03, og 
Kummenejes rapport 0449 viser hvordan dalen så ut før den ble fylt opp 
siste gang. Kummenejes kart er noe nøyere da det var brukt halv meters 
koter. Terrenget før oppfyllingen i 1965 er tegnet in på profil A. Langs 
traseen ligger dagens kotehøyder i området 17-24 m.o.h. 
 

Grunnforhold Grunnen i det undersøkte området består av fyllmasser (leire, sand, og 
grus) over opprinnelig grunn. Opprinnelig grunn består av tørrskorpeleire 
over fast leire, med unntak av 2 borpunkt i vest, der det ble registrert silt 
og grus under fyllmassene. Når det gjelder fyllmassene er det verdt å 
nevne at de opptatte prøvene inneholdt planterester, kullrester, røtter, 
tegl, og teglrester. Vi traff ikke noe stor stein men vi kan ikke utelukke at 
andre hindringer også kan også forekomme i fyllmassene mellom 
borpunktene. 
 
Inntegnet terreng fra 1965 stemmer ikke helt med resultater fra 
grunnundersøkelsene av 2 grunner: vegfyllingen for Holtermanns veg var 
allerede bygd i 1965, slik at sonderingene viser fyllmasser dypere enn 
terenget fra 1965 på den strekningen, og de aller fleste grunnboringer ble 
utført noen meter fra profil A. Siden profil A går på søndre dalsiden av 
Fossumdalen er det forventet et avvik på noen meter. Det medfører at 
terrenget tegnet etter Kummenejes kart fra 1965 er riktig og det må tas 
hensyn til når det gjelder dybde til original grunn (unntatt Holtermanns 
veg). 
 

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

4 TEGNINGSLISTE 

Tegning Revisjon Tema 

01 00 Oversiktskart, målestokk 1:50000 

02 A Situasjonskart, målestokk 1:500 

11 A Profil A, målestokk 1:200 

51 00 Borprofil for punkt 7 

99 A Koordinater for innmålte punkt 
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5 BILAGSLISTE 

Bilag Tema 

01 Foreløpig tegning HB-50 fra Asplan Viak datert 31.10.2011 

02 Labresultater fra Multiconsult 

03 Utsnitt fra Ing. Dahls kart fra 1952 
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