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1 Innledning 

Foreliggende notat oppsummerer utførte arbeider i forbindelse med kartlegging av forhold knyttet 

til miljøgeologi (forurenset grunn) for utredning av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen.  

Notatet omtaler kun miljøgeologiske forhold knyttet til de to aktuelle områdene, Torgård og 

Søberg.  

Notatet er utarbeidet som et vedlegg til dokumentet «Tiltaksplan for nytt logistikknutepunkt i 

Trondheimregionen», utarbeidet av Multiconsult i september 2014.  

2 Torgård 

Området på Torgård er av praktiske hensyn delt inn i to delområder, «spor over Heggstadmoen 

(nordvest for E6)» og «terminalområdet Torgård (sørøst for E6)».  

 Grunnlagsdata 2.1

2.1.1 Spor over Heggstadmoen (nordvest for E6) 

Sportraséen mellom planlagt terminalområde og Heimdal går gjennom næringsområdet 

Heggstadmoen. Dette næringsområdet er delvis etablert på de eldste delene av Heggstadmoen 

avfallsfylling, som ble tatt i bruk som kommunal avfallsfylling på 1970-tallet.  I hovedsak ble 

fyllingen etablert ved gjenfylling av bekkedaler og andre naturlige forsenkninger.  Heggstadmoen 

avfallsfylling er fortsatt i drift, men den aktive delen ligger lenger mot sørvest. 

Enkelte partier av planlagt sportrasé går gjennom tidligere avfallsfylling.  Mektigheten på fyllingen 

må antas å ha store lokale variasjoner, men antas på det dypeste å omfatte minst 10-15 meter med 

avfallsholdige masser, over originale masser av leire/silt.  Mektigheten vil logisk sett være minst ut 

mot randsonene av avfallsfyllingen, inklusive mindre "armer" som strekker seg ut fra 

hovedfyllingen, og størst sentralt. 
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Figur 2-1  Planlagt sportrasé vist på flyfoto fra 1964. På figuren framgår også lokalisering av 

prøveboringer utført av Multiconsult i august 2014.  Kartgrunnlag:  www.trondheim.kommune.no.  

Miljøenheten i Trondheim kommune har utarbeidet "aksomhetskart for forurenset grunn i 

Trondheim".  I kartet har man markert lokaliteter der man, basert på tidligere og eksisterende 

aktiviteter / virksomhet, enten vet eller mistenker at det kan forekomme forurenset grunn.  

Heggstadmoen avfallsfylling er vist i aktsomhetskartet, jfr. Figur 2-2. 

Det er også avmerket flere andre lokaliteter med potensielt forurenset grunn på Heggstadmoen, 

blant annet verksteder, galvanisering og annen.  Som det framgår av Figur 2-3 går planlagt 

sportrasé gjennom 3 slike lokaliteter.   

Siden Heggstadmoen har vært benyttet som nærings- /industriområde i over 30 år, kan det ikke 

utelukkes påtreff av forurenset grunn også i øvrige deler av området. 
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Figur 2-2  Planlagt sportrasé vist sammen med antatt utbredelse av Heggstadmoen avfallsfylling 

(grå skravur).  På figuren framgår også lokalisering av prøveboringer utført av Multiconsult i august 

2014.  Kartgrunnlag:  www.trondheim.kommune.no.   
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Figur 2-3  Planlagt sportrasé vist sammen med lokaliteter der man mistenker forurenset grunn, iht. 

Trondheim kommunes "aktsomhetskart for forurenset grunn" (rosa skravur).  På figuren framgår 

også lokalisering av prøveboringer utført av Multiconsult i august 2014.  Kartgrunnlag:  

www.trondheim.kommune.no.   

 

2.1.2 Terminalområde – Torgård (sørøst for E6) 

Det planlagte terminalområdet var opprinnelig landbruksareal, jfr.  flyfoto fra 1964 i Figur 2-4.  

Uttak av sand og grus var den gangen kun startet opp helt i sørøst. 

Området fra «Torgårdflata» og et stykke sørvestover i retning Klett er en stor breevavsetning. På 

1970-tallet ble det startet masseuttak fra hele avsetningen, og dette har pågått helt fram til i dag.  

Utviklingen fra 1970-tallet og fram til i dag er illustrert i  flyfoto fra 1999 Som erstatning for uttatte 

masser er det tilført overskuddsmasser fra anleggsprosjekter i Trondheimsområdet.  Søbstad AS har 

stått for driften i hoveddelen av området.  Andre entreprenørfirma har også vært inne i driften av 

deler av området. Driftsområdet har gradvis blitt utvidet, samtidig som eldre deler av grustaket har 

blitt avsluttet.  I dag foregår hoveddriften i midtre del av området (gnr/bnr 311/1).  

Området er regulert til LNF-formål, og er planlagt tilbakeført til landbruksareal. 
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På oppdrag fra Søbstad AS utførte Rambøll våren 2014 en miljøteknisk grunnundersøkelse på den 

delen av grustaket som ligger innenfor gnr/bnr 311/1, jfr. Rambøll-rapport M-RAP-001-315003021 

av 02.04.2014.  Hensikten med undersøkelsen var å dokumentere forurensningsinnholdet i 

tilbakefylte masser i denne delen av grustaket.  Det ble tatt prøver i 20 prøvesjakter, i dybder inntil 

5 meter under terreng.  I ett prøvepunkt ble det registrert masser som inneholdt oljeforbindelser i 

tilstandsklasse 3, «moderat» (jfr. Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009, "Helsebaserte 

tilstandsklasser for forurenset grunn").  I de øvrige prøvepunktene ble det kun påvist rene masser 

(tilstandsklasse 1) eller masser i tilstandsklasse 2 («god»).   

 

Figur 2-4  Planlagt terminalområde vist på flyfoto fra 1964. På figuren framgår også lokalisering av 

prøveboringer utført av Multiconsult i august 2014 Kartgrunnlag:  www.trondheim.kommune.no.  
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Figur 2-5  Planlagt terminalområdevist på flyfoto fra 1999. På figuren framgår også lokalisering av 

prøveboringer utført av Multiconsult i august 2014. Kartgrunnlag: www.trondheim.kommune.no.  

 

Figur 2-6  Planlagt terminalområd vist på flyfoto fra 2013. På figuren framgår også lokalisering av 

prøveboringer utført av Multiconsult i august 2014.  Kartgrunnlag: www.trondheim.kommune.no.  
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2.1.3 Grunnvann 

Toppen på Torgårdsletta ligger på vannskillet mellom nordøst (mot Nidelva) og sørvest (mot Gaula). 

Den relativt store breelvavsetningen, med sand og grus i relativt stor mektighet, gir gunstige 

forhold for grunnvannsstrømning.   

Avsetningen forsyner Leinstrand Vassverk med vann fra Jesmokilden.  Jesmokilden er et oppkomme 

med vann i dagen på Jesmoen, mellom Røddevegen og Brøttemsvegen, jfr. beliggenhet i Figur 2-7.  

Vann fra kilden føres i rør ned til Leinstrand Vassverk, som forsyner et ukjent antall personer med 

vann (trolig 400-500 personer, antydet av ulike kilder).  

Kilden ligger like nedenfor planlagt sportrasé, mellom terminalområdet og påhugg for fjelltunnel 

gjennom Vassfjellet.  I Figur 2-7 framgår forsyningsområdene til kilden, fra sone 1 nærmest kilden 

til sone 3 i yttergrensene.  Både terminalområdet og planlagt sportrasé berører sone 1, noe som 

sannsynligvis ikke vil være forenlig med videre uttak av grunnvann fra Jesmokilden for 

drikkevannsformål. 

 

Figur 2-7  Kartutsnitt som viser beliggenheten til Jesmokilden, vannforsyningen til Leinstrand 

Vassverk. 

 Supplerende undersøkelser 2.2

Sommeren 2014 utførte Multiconsult supplerende miljøgeologiske grunnundersøkelser på 

Heggstadmoen og Torgård.  Det ble utført jordprøvetaking ved skovlboring med geoteknisk 

borerigg. Totalt er det boret i 15 punkter, fordelt med 7 punkter på Heggstadmoen og 8 punkter på 

Torgård.  Det ble boret ned til ca. 5 meter under terreng i de fleste punktene.  Kjemiske analyser ble 

utført på totalt 30 prøver, for å bestemme nivået av tungmetaller, polysykliske aromatiske 

hydrokarboner (PAH), oljeforbindelser og polysykliske bifenyler (PCB). 

På Heggstadmoen ble det i tre av prøvepunktene (TM2, TM4 og TM5) registrert avfallsholdige 

masser.  Som det framgår av Figur 2-2 samsvarer disse registreringene godt med beliggenheten til 
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de eldste delene av Heggstadmoen avfallsfylling.  I prøvepunkt TM2 ble leire påtruffet på 4 meters 

dyp, mens i TM4 og TM5 er det avfallsholdig masser til dybder større enn 5 meter. 

Samtlige prøvepunkter på Torgård var plassert i tilbakefylte masser i grustak.  Her ble det, som 

forventet, registrert inhomogene masser.  Dette omfattet både sand, jord, torv/myr og leire, både 

lagvis og samfengt.  Det ble også registrert diverse urenheter (små fragmenter av bygningsavfall) 

over hele området. Tatt i betraktning at området er benyttet som massetipp i over 30 år, er dette 

som forventet. 

 Resultater og anbefalinger 2.3

2.3.1 Spor over Heggstadmoen (nordvest for E6) 

I prøvene fra Heggstadmoen er det påvist forurensede masser i tilstandsklasse 3 og 4 i 4 

prøvepunkter. Dette er de samme punktene som i følge aksomhetskartet ligger innenfor 

Heggstadmoen avfallsfylling.  For håndtering og disponering av masser fra den gamle 

avfallsfyllingen vil kombinasjonen av avfall og kjemisk forurensning være utfordrende og 

kostnadsdrivende. 

Store deler av sportraséen går over arealer med avfallsholdige masser.  Mektigheten vil variere, 

avhengig av forløpet til de tidligere bekkedalene som er blitt gjenfylt med avfall.  På enkelte partier 

antas mektigheten å være godt over 10 meter. 

I de øvrige prøvene er det ikke påvist forurensning.  Undersøkelsene gir likevel ikke grunnlag for å 

"friskmelde" noen del av Heggstadmoen.  For dette området i sin helhet må det tas høyde for at 

øvre massesjikt (0-1 meter under terreng) inneholder forurensning, og at massehåndtering og –

disponering vil være belagt med restriksjoner.   

Deler av massene, både fra tidligere avfallsfylling og for øvrig, vil i tillegg inneholde en høy andel av 

organisk materiale (myr).  Håndtering og disponering av eventuelle forurensede organiske masser 

vil også kunne drive kostnadene opp. 

2.3.2 Terminalområde – Torgård (sørøst for E6) 

Ved supplerende undersøkelse utført i gjenfylte grustak på Torgård er det kun påvist overskridelse 

av tilstandsklasse 1 («rene masser») i ett prøvepunkt.  De øvrige prøvene er rene. Dette samsvarer 

med undersøkelsen utført av Rambøll våren 2014, og indikerer at de tilførte massene i all hovedsak 

ikke har vært forurenset. 

Torgård-området er en svært stor massetipp, der det i trolig over 30 år har vært levert og lagt ut 

masser fra diverse gravearbeider i Trondheim.  Det har kun vært tillatt å levere rene masser hit, og 

utførte undersøkelser gir ikke grunnlag for å mistenke større og systematiske avvik fra dette.  

Dokumentasjon av forurensningsinnhold i tilførte masser er likevel begrenset, utførte 

undersøkelser representerer i så måte kun "nålestikk", og gjennom mange års drift er det 

sannsynligvis ikke bare rene, mineralske masser som er tilført.  Dette gjelder spesielt for de "eldste" 

massene, som ble tilført før det ble satt fokus på forurensning i gravemasser.  I den grad det er blitt 

tilført masser fra sentrale deler av byen (såkalt "byjord"), vil disse kunne inneholde svakt forhøyede 

nivåer av tungmetaller (spesielt bly) og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). 
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Dersom de innfylte massene skal skiftes ut i stor skala, for fundamentering av terminalområdet, vil 

dette utløse behov for relativt tettmasket kartlegging av forurensingsnivå i disse massene.  Dette vil 

være nødvendig for en forsvarlig håndtering og omdisponering av massene, til en ny massetipp.  

Enhetskostnaden for håndtering og disponering av masser fra Torgård antas likevel å være relativt 

lave (sammenliknet med Heggstadmoen), siden det her i all hovedsak forventes rene masser, eller 

masser med lavt forurensningsnivå.  Kostnadsdriveren her vil være omfanget av masseutskifting. 

Etablering av en godsterminal på Torgård vil sannsynligvis medføre at Jesmokilden må utgå som 

drikkevannsforsyning, og at abonnentene til Leinstrand Vassverk må knyttes til kommunal 

vannforsyning. 

3 Søberg 

 Grunnlagsdata 3.1

3.1.1 Geologi og grunnvann 

Størsteparten av området på Søberg ligger på en stor elveavsetning. Området er relativt flatt, men 

skråner svakt nedover mot Gaula i vest.  En stor del av området benyttes til landbruksformål. 

I de bratte åssidene mot øst ligger en stor grusavsetning, med to store kommersielle grustak øst for 

planlagt terminalområde.  Grunnet stor mektighet av permeable sand og grusmasserskr, antas en 

betydelig grunnvannsbevegelse i retning fra øst mot vest.   

Planlagt terminalområde ligger langs den østre siden av dalføret, med en høy åsrygg mot øst, og vil 

dermed virke avskjærende på den naturlige vanntransporten, i retning Gaula.   

3.1.2 Søberg bilpresse 

Søberg bilpresse (gnr/bnr 88/1) ligger rett øst for planlagt terminal.  På eiendommen ble det drevet 

bilopphuggeri fra 1971-1997.  Det ble i denne perioden utført brenning av olje og annet avfall, samt 

deponering av diverse avfall på tomta. I dag benyttes eiendommen til verksted og mekaniske 

formål.   

Miljøgeologiske grunnundersøkelser utført av Multiconsult (i 1996 og 2005) har avdekket at 

massene i grunnen har et høyt avfallsinnhold og er til dels sterkt forurenset.  Dette gjelder spesielt 

for et område på tomta der det er deponert avfall fra virksomheten, med beliggenhet som vist i 

Figur 3-1.   

Grunneier har fått pålegg fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om å gjennomføre sikring / opprydding 

av dette deponiområdet innen utgangen av 2015.  

Som illustert i Figur 3-1 vil ikke planlagt terminal komme direkte i berøring med forurenset grunn 

ved Søberg bilpresse. 

3.1.3 Hofstadkjela 

Hofstadkjela er et vernet våtmarksområde som ligger like nord for Hofstad leir. Området er i dag 

resipient for grunnvann og overvann fra store deler av det planlagte terminalområdet, og må 
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ivaretas spesielt i forbindelse med utforming av avskjærende grøfter og håndtering av overvann fra 

området.  

Beliggenheten til Hofstadkjela er vist i Figur 3-1. 

 

Figur 3-1   Oversiktskart Søberg, med Søberg bilpresse og Hofstadkjela inntegnet.  

 Supplerende undersøkelser 3.2

Sommeren 2014 utførte Multiconsult en miljøgeologisk grunnundersøkelse på Søberg.  

Undersøkelsen omfattet prøvetaking ved skovlboring med geoteknisk borerigg, samt manuell 

prøvetaking (med spade).  

Totalt ble det boret i 7 punkter (SM12-16), og det ble tatt ut lagvise jordprøver ned til dybde 2 

meter. Overflateprøver (med spade) ble innhentet i 7 punkter (SM17-22).  Prøveplasseringen er vist 

i Figur 3-2. 

Det ble utført kjemiske analyser på totalt 10 prøver fra begge områdene. Prøvene ble analysert for 

innhold av vanlige forurensningsforbindelser som tungmetaller, polysykliske aromatiske 

hydrokarboner (PAH), oljeforbindelser og polysykliske bifenyler (PCB). 

Det ble i hovedsak registrert sandige masser, med innslag av leire/silt enkelte steder.  

Resultatene fra de kjemiske analysene viser at det, som forventet, hovedsakelig er påvist masser i 

tilstandsklasse 1(«rene masser») og tilstandsklasse 2 («god»). I ett prøvepunkt (SM18) tatt i en 

gammel jernbanetrase (sidespor til Søberg bilpresse) er det påvist masser forurenset med PAH-

forbindelser tilsvarende tilstandsklasse 3 («moderat»). Omfanget av disse massene anslås å være 

begrenset.  
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Figur 3-2  Plassering av prøvepunkter ved terminalområde og ventespor i nord og sør.  

 Resultater og anbefalinger 3.3

Størsteparten av områdene som berøres av en eventuell terminaletablering på Søberg, er 

jordbruksareal eller i småskog/kratt.  I tillegg berøres noen bebygde arealer, samt det nordligste av 

de to kommersielle grustakene. 

Det antas ikke at det blir behov for å håndtere forurenset masse i særlig grad.  Mindre 

forurensningskilder som ikke er avdekket av denne undersøkelsen kan ikke utelukkes, men disse vil 

i så fall være av begrenset omfang og ha liten betydning for det totale kostnadsbildet. 

Terminalområdet vil virke avskjærende på en betydelig vanntransport, fra åssidene i øst og ned i 

retning Gaula.  Dette kan medføre utfordringer knyttet håndtering av overvann ved 

terminalområdet.  Hensynet til våtmarksområdet Hofstadkjela må ivaretas. 

4 Kilder 

Miljødirektoratet «Helsebaserte tilstandsklasser for 

forurenset grunn» Veileder TA_2553/2009 

Rambøll-rapport  M-RAP-001-315003021«Miljøteknisk 

grunnundersøkelser Torgård. Datarapport 

med tilstandsvurdering», datert 02.april 

2014. 

Multiconsult-rapport 416541-RIGm-RAP-001 «Tiltaksplan for 

håndtering av forurenset grunn», datert 

13.mai 2014.  

 

 


