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1. INNLEDNING  

Prosjekt Det prosjekteres separering av avløpsledningene ved Lade og Ringve 
skoler på grunn av mye overløpsdrift i Korsvika overløp. 
 

Lokalisering Korsvika. 
 

Oppdrag Etter anmodning fra Tore Sjaastad, VA-gruppa, foretok geoteknisk 
faggruppe en grunnundersøkelse i området. Hensikten med 
grunnundersøkelsen var å kartlegge fjellforløp i krysset mellom 
Sjømannsveien og Gunnlaugs vei, og å klassifisere jordmassene. 
 
 

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 

Feltarbeid Det ble gjennomført 2 totalsonderinger til fjell, og tatt opp til sammen 5 
representative prøver i ett av punktene. Borpunktenes plasseringer og 
undersøkelsestype er vist på situasjonskart i tegning 2. 
 
Sonderingsresultater er vist på egne profiler, tegning 3. Koordinatene og 
terrenghøydene for borpunkter er gitt i tegning 5. Innmålingen er gjort av 
grunnborerne med LEICA GPS500. 
 
Feltarbeidene ble utført 09.06.2011. 
 

Laboratorie- De representative prøvene som ble tatt opp ble undersøkt i vårt  
undersøkelser geotekniske laboratorium. De er først beskrevet og klassifisert. Videre er 

vanninnhold bestemt. Den udrenerte skjærfastheten er bestemt ved 
konusforsøk. Resultatene fra laboratorieundersøkelsene er sammenstilt i 
borprofilen i tegning 4. 
 
 

3. GRUNNFORHOLD 

Topografi Terrenget stiger slakt mot nordøst. Området ligger 35-38 m.o.h. 
 

Grunnforhold Grunnen langs traseen består av fyllmasser (sand) over tørrskorpeleire 
som er fast til meget fast. 

 
Grunnvann Det er ikke utført noen poretrykksmålinger i forbindelse med denne 

rapporten, men grunnvannstanden antas å ligge forholdsvis dypt. 
 

Fjell  Begge totalsonderingene ble avsluttet mot antatt fjell. Fjellovergangen 
ligger dypere en grøftedybde, ca 7-8 m under terreng Tabellen nedenfor 
viser dybden til antatt fjell for punkt 1 og 2. 
 
Punkt Fjelldybde (m) Kote fjell (m.o.h) 
1 8,65 26,83 
2 7,45 29,41 
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4. VURDERING 

Vurdering Prosjektet vurderes som gjennomførbart. Ifølge forskriften om graving og 
avstivning av grøfter skal grøfter med loddrette sider og som er dypere 
enn 2,0 m alltid avstives, eller en skal sørge for annen form for 
personsikring, for eksempel bruk av grøftekasse. 
 

5. TEGNINGSLISTE 

Tegn.nr. Rev. Tittel 
1  Oversiktskart, målestokk 1:50000 
2 1 Situasjonskart, målestokk 1:500 
3 1 Totalsonderinger 1, 2 
4  Borprofil, boring nr. 1 
5 1 Koordinater for innmålte punkt 

 
 

 











Punkt nr. x-koordinat y-koordinat Terrenghøyde

P1 7036581.612 571907.557 35.483

P2 7036592.189 571925.104 36.855


