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1. INNLEDNING 

1.1 Prosjekt 
Trondheim kommune, ved Eierskapsenheten skal lyse ut anbudskonkurranse for 
totalentreprise for bygging av VA-, vei- og grøntanlegg på Tiller øst, se bilag 1. Prosjektet 
finansieres i samarbeid med øvrige grunneiere. I forbindelse med totalentrepriser har 
byggherren ansvar for informasjon om grunnforhold.  
 
Det er gjort mange grunnundersøkelser på Tiller Øst, men på noen få områder må det 
gjøres supplerende grunnundersøkelser, deriblant på området som er avsatt til avfallssug.  
 
1.2 Oppdrag 
Kommunalteknikk ved Geoteknisk avdeling, har fått i oppdrag av Olav Solem på 
Eierskapsenheten, å gjøre orienterende grunnundersøkelser på området som er avsatt til 
avfallssug. Hensikten med grunnundersøkelse var å se om det er fyllmasser på området og 
å kartlegge grunnforholdene generelt.  

 

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 
2.1 Feltarbeid 
Det er gjort 9 totalsonderinger og tatt opp til sammen 7 representative prøver fra ett av 
punktene. Borpunktenes plassering og undersøkelsestype er vist på situasjonskart i  
tegning 02. 
 
Sonderingsresultater er vist på terrengprofiler i tegning 11-12. Koordinater og 
terrenghøyder for borpunktene er gitt i tegning 99. Innmålingen ble gjort av Kart- og 
oppmålingskontoret i kommunen. 
  
Feltarbeidene ble utført 04-05.11.2013. 
 
2.2 Laboratorieundersøkelser 
Prøvene som ble tatt opp er undersøkt i vårt geotekniske laboratorium. Prøvene er 
beskrevet og klassifisert. Videre er vanninnhold bestemt. Resultatene fra laboratorie-
undersøkelsene er sammenstilt på borprofil i tegning 51. 
 
2.3 Tidligere grunnundersøkelser 
Trondheim kommune har tidligere gjort grunnundersøkelser på vestsida av området, 
rapport R.959 Harald Torps veg, pel 200 – 200. 
  

3. GRUNNFORHOLD 
3.1 Topografi 
Området er relativ flatt, terrenget ligger på kote 156-157moh. Et kart fra 1982 viser et 
sandtak helt inntil området. 
 
3.2 Løsmasser 
Totalsonderingene viser relativt høy sonderingsmotstand og massene kan tolkes som sand 
over hele dybden av sonderingen. Det finnes noe fastere masser på toppen. Laboratorie-
undersøkelsene av skrueprøver fra hull 9 viser matjord over finsand. Fra 2-5 meter under 
terrenget finnes det middelssand som ligger over finsand med enkelte gruskorn og enkelte 
siltlinser eller siltlag.   
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Sandprøvene er helt fri for humus. Kun i topplaget av matjorden antas det humus. Leire 
eller leirelag ble ikke funnet. Det kan derfor antas at undergrunnen er original grunn og 
ikke fyllmasser. 
 
Vanninnhold i prøvene ligger lavt. mellom 4 og 9 %. Kun topplaget har høyere 
vanninnhold; med 30 % for matjorden og 14 % i underliggende finsanden. 
 
3.3 Grunnvann 
Grunnvannsstand er ikke målt, men antas å ligge dypere en prøvetaking pga lav 
vanninnhold i prøvene. 
 
3.4 Fjell 
Ingen av sonderingene ble avsluttet mot fjell. 
 

4. TEGNINGSLISTE 

Tegning Tema 
01 Oversiktskart 

02 Situasjonskart 

11 Profil A og B 

12 Profil C 

51 Borprofil, punkt 9 

99 Koordinater for innmålte punkt 
 

5. BILAGSLISTE 

Bilag Tema 
01 Utbygging av infrastruktur Tiller Øst  

 
 













Punkt nr. x-koordinat y-koordinat Terrenghøyde Kommentarer 

1 7026298,840 570035,900 156,600 Kart- og oppmåling 

2 7026295,900 570058,250 156,860 Kart- og oppmåling 

3 7026291,640 570082,940 156,910 Kart- og oppmåling 

4 7026277,790 570030,693 156,401 Kart- og oppmåling 

5 7026271,830 570053,830 156,530 Kart- og oppmåling 

6 7026267,540 570077,570 156,740 Kart- og oppmåling 

7 7026250,180 570027,100 156,250 Kart- og oppmåling 

8 7026248,252 570051,663 156,516 Kart- og oppmåling 

9 7026245,400 570072,420 156,920 Kart- og oppmåling 
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Utbygging av infrastruktur Tiller Øst. 
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