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1. INNLEDNING 

Prosjekt Det skal lages forprosjekt og reguleringsplan for åpning av Fredlybekken 
og legging av nye VA-ledninger. Deler av prosjektet ligger innenfor 
Hoeggen og Nidarvoll kvikkleiresoner. Kommunalteknikk fikk i oppdrag 
å utføre grunnundersøkelser etter borplan utarbeidet av Multiconsult AS 
som er ansvarlig for prosjektering. 

 
Lokalisering Sluppen. 

 
Oppdrag Geoteknisk faggruppe fikk i oppdrag av Birgitte Johannessen, VA-

gruppa, å gjøre en grunnudersøkelse i forbindelse med prosjektering av 
åpning av Fredlybekken. Hensikten med grunnundersøkelsen var å gi 
datagrunnlag for geoteknisk prosjektering. 
 
 

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 

Feltarbeid Det ble gjort 13 dreietrykksonderinger og 4 trykksonderinger. Det ble tatt 
opp til sammen 24 54mm prøver og 2 representative prøver. I tillegg ble 
det gjort poretrykkmålinger i 5 punkt. Borpunktenes plasseringer og 
undersøkelsestype er vist på situasjonskart i tegning 02. 
 
Sonderingsresultater er vist på egne tegningene 31-37. Resultater fra 
poretrykkmålingene er vist i tegning 38. Koordinatene og terrenghøydene 
for borpunkter er gitt i tegning 99. Innmåling av de fleste borpunktene 
ble gjort av grunnborerne som brukte LEICA GPS500. Kart- og 
oppmålingskontoret målte inn punkt 1, 4, 6, og 11. 
 
Feltarbeidene ble utført i perioden 28.03 - 07.06.2012. 
 

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 
tegningene 51 - 56. 
 
 

3. GRUNNFORHOLD 

Topografi Området er preget av raviner med bekker i øst, mens i vest er området 
relativt flatt. I vest er Fredlybekken lagt i rør og ravinene gjenfylt. 
Massene som ble brukt for gjenfylling er av ukjent kvalitet. Terrenget 
ligger i området 30 - 65 m.o.h. 
 

Grunnforhold Original grunn i området består stort sett av tørrskorpeleire over leire. 
Leira som er funnet i området er fra middels fast til fast. Enkelte steder er 
leira kvikk eller sensitiv. Det ble påvist kvikkleire i prøve i ett punkt, 
punkt 5. Ellers ble det påvist sprøbruddleire (meget sensitiv leire med 
omrørt skjærfasthet < 2 kPa) i punkt 2 og 5. 
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Grunnvann Det er utført poretrykkmålinger i 5 punkt. De viser at grunnvannstanden 

ligger fra 1 til 5 m under terreng hvis man antar en hydrostatisk fordeling 
med dybde, se tegning 38. Poretrykkmålere som var installert er av type 
PVT og målte poretrykket en gang per dag i en periode på minst en og en 
halv måned. Poretrykk mot tid er vist i figuren under. 
 

 
 

Fjell  Ingen av sonderingene ble avsluttet mot antatt fjell. Alle sonderingene er 
avsluttet i løsmasser. 
 
 

4. TEGNINGSLISTE 

01 Oversiktskart, 1:50000 
02 Situasjonskart, 1:2000 
31 Dreietrykksonderinger 1, 2, 3 
32 Dreietrykksonderinger 4, 5, 6 
33 Dreietrykksonderinger 7, 8, 9 
34 Dreietrykksonderinger 10, 11, 12 
35 Dreietrykksondering 13 
36 Trykksonderinger 2, 3 
37 Trykksonderinger 5, 8 
38 Poretrykkmålinger1, 2, 4, 5, 8 
51 Borprofil 2 
52 Borprofil 5 
53 Borprofil 8 
54 Borprofil 9 
55 Borprofil 10 
56 Borprofil 12 
99 Koordinater for innmålte punkt 
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