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1. INNLEDNING 

Prosjekt Det skal legges nye avløpsledninger i Anders Wigens veg og 
Dalgårdsvegen, bilag 1. I forbindelse med prosjektering av anlegget er 
det ønskelig med en grunnundersøkelse langs traseen. 
 

Lokalisering Dalgård. 
 

Oppdrag Geoteknisk faggruppe fikk i oppdrag av Olav Nilssen, VA-gruppa, å 
gjøre en grunnundersøkelse i forbindelse med prosjektering av nye 
avløpsledninger på Dalgård. Hensikten med grunnundersøkelsen var å 
kartlegge fjelldybden og skaffe datagrunnlag og å vurdere grøftestabilitet 
langs traseen. 
 
 

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 

Feltarbeid Det er gjort 14 totalsonderinger og tatt opp til sammen 10 skrueprøver i 2 
punkt. Borpunktenes plassering og undersøkelsestype er vist på 
situasjonskart i tegning 02. 
 
Sonderingsresultater er vist på profiler A og B, tegning 11. Koordinatene 
og terrenghøydene for borpunktene er gitt i tegning 99. Innmålingen ble 
gjort av grunnborerne, som brukte LEICA GPS500, og kart- og 
oppmålingskontoret. 
 
Feltarbeidene ble utført i tidsrommet 10.-14.09.2012. 
 

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 konusforsøk. 
  Resultatene fra laboratorieundersøkelsene er sammenstilt i borprofiler i 

tegninger 51-52 
 

Tidligere- Det er tidligere gjort grunnundersøkelser i område av Trondheim  
undersøkelser kommune i forbindelse med bygging av Dalgård skole, rapport R.205, 

R.205-2, R.205-3, og R.205-4. Tidligere grunnundersøkelser er ikke 
inntegnet. 
 
 

3. GRUNNFORHOLD 

Topografi Terrenget faller svakt mot nordøst, og kotehøyder ligger fra 152 til 160 
m. 
 

Grunnforhold NGUs løsmassekart viser at ledningene skal legges i et torv- og 
myrområde. Grunnundersøkelsen viste imidlertid at grunnen langs 
traseen består av mineralske masser over fjell. Fjellovergangen ligger 
grunt i forhold til grøftedybden. 
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Grunnundersøkelsene viser at fra punkt 1 til punkt 5 er det liten dybde til 
fjell, mens fra punkt 6 til punkt 14 består grunnen av et opp til 3m dyp 
øvre fast sandlag (grusig sand) over fast siltig leire. Et siltlag ble 
registrert like over fjellovergangen i punkt 6. Vanninnhold er lavt, under 
20%. Sonderingsmotstanden er høy, og enkelte plasser måtte det brukes 
slag for å komme gjennom de faste massene. 
 

Grunnvann Det ble ikke gjort noen poretrykksmålinger.  
 

Fjell  Flere sonderinger er avsluttet mot antatt fjell. Fjelldybden varierer fra 
0,65 m og oppover. 
 

4. VURDERING 
Grøfter Foreløpige lengdeprofiler som vi har mottatt, bilag 1, viser dype grøfter 

langs traseen, opp til 6 m dybde. Grøftebunnen er tegnet inn i profilene, 
tegning 11. Fra pel 0 til pel 180 ligger grøftebunnen i fjell. Fra pel 130 til 
pel 14 skal det graves i leiremasser og muligens i silt under et topplag av 
grusig sand, og sannsynligvis under grunnvannstanden. 
 

Grøftegraving Grøftegraving skal alltid skje etter forskriften om graving og avstiving av 
grøfter, ref. /1/. Grøftene blir så dype at det er hensiktsmessig å bruke 
avstivede grøfter når deg graves i jordmasser. Øverst i sandlaget graves 
det med åpne grøftesider og helning 1:1, mens nederst i det faste 
leirelaget brukes det grøftekasser. Grøftekassene og tverravstivning må 
være dimensjonert for dype grøfter. 
 
Det foreslås seksjonsvis utgraving med graving og tilbakefylling helst 
samme dag, og grøftene skal ikke stå åpne over helga. Gravemasser skal 
alltid legges minst 1 m fra grøftekanten. 
 

Setninger Bolighus som ligger nær grøftetraseen er bygget med kjeller, dvs. at de er 
fundamentert dypt i faste masser eller fjell, og de ligger minst 10 meter 
fra grøftetraseen. Det forventes derfor ikke setninger på grunn av 
grøftegraving. 
 

Grunnvann Det er ikke kjent hvor dypt grunnvannstanden ligger. Det antas at 
grunnvannstanden ligger noe mellom overgangen til leire og 
grøftebunnen. Drenering ved legging av pukk i grøftene (nedsenking av 
grunnvannstanden) må unngås. Det foreslås derfor at det bygges 
tetteproper av leire (stedlige gravemasser som komprimeres) hver ca 40 
m, i minimum 2 meters lengde, i nivå med dagens grunnvannstand. 
 

Konklusjon Prosjektet vurderes som gjennomførbart. 
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5. TEGNINGSLISTE 

Tegning Tema 

01 Oversiktskart, målestokk 1:50000 

02 Situasjonskart, målestokk 1:1000 

11 Profiler A og B 

51 Borprofil for punkt 6 

52 Borprofil for punkt 9 

99 Koordinater for innmålte punkt 
 

6. BILAGSLISTE 

Bilag Tema 

01 VA-tegninger fra konsulent, datert 20.06. og 27.08.2012 
 

7. REFERANSER 
1 ”Forskrift om graving og avstiving av grøfter”, fastsatt 19. 

november 1985 
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