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Vi viser til møte på NG! 11.01.2005 om nevnte sak. Med på møtet var Odd
Sæther og Knut Sæther (Gjerdrum Bygg), arkitekt Atle Klungrehaug, Steinar
Myrhaugbø (Norges Naturvernforbund) og Ragnar Moholdt og Odd Gregersen
(NG!). Bakgrunnen for møtet var at det nå forligger forslag til plan for
terrengbearbeiding og bebyggelse på området.
Planen omfatter etablering av ea 150 boligenheter. Terrengbearbeidingen har
som formål å bedre stabilitetsforholdene slik at sikkerheten mot skred blir
tilfredsstillende, samt å tilrettelegge det ravinerte landskapet for etablering av
boliger. Dette notatet behandler den stabilitetsmessige siden av planen.
NG! har tidligere vurdert stabilitetsforholdene for denne delen av området, jf.
Teknisk notat av 19.11.2003. Vurderingen viste at sikkerheten mot skred i dag
ikke er tilfredsstillende. Beregninger, med noe konservative forutsetninger,
viste at oppfylling i dalbunnen på ea 5 m i den øvre delen av området, økende
til ea 7 m på den midtre og nedre delen av området vil gi en tilfredsstillende
sikkerhet for området.
De foreliggende planene forutsetter en oppfyllingshøyde på ea 3 m i den øvre
delen av området, økende til ea 5 111 på den midtre og nedre delen av området.
Ferdig oppfylt nivå i følge planen ligger altså ea 2 m lavere em1 antatt i vårt
notat av 19.11.2003.
For å få et bedre grunnlag til å vurdere nødvendig oppfyllingsnivå, har vi
således foretatt nye stabilitetsanalyser, basert på skjærstyrkeverdier utledet på
grunnlag av tidligere utførte CPTU-forsøk og laboratorieundersøkelser.
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Analysene gir følgende resultater:
•

•

•

Sikkerheten mot skred ned mot Fjelstadbekken er i dag ikke
tilfredsstillende. Analyse av profilene BB og CC Uf. Arkitekt Atle
Klungrehaug plantegning datert 22.11.2004) viser beregningsmessige
sikkerheter på henholdsvis 0,85 og 0,94 for mindre glideflater og
henholdsvis 0,95 og 1,07 for lange glideglater.
Gjennomføring av den forslåtte oppfyllings-/planeringsplanen vil
medføre en betydelig forbedring av stabilitetsforholdene lokalt. For
lange glideflater blir den stabilitetsforbedrende effekten noe mindre.
Beregningsmessig sikkerheter blir henholdsvis 1,31 og 1,28. Dette er
noe lavere elm ønskelig.
For å oppnå tilstrekkelig god sikkerhet vil vi derfor anbefale, på deler
av området, å heve terrengnivået med 1 m i forhold til den nåværende
planen. Området hvor terrengnivået foreslås hevet omfatter ravinene
samt nedre del av utbygningsområdet, og utgjør ea 20000 m2, se
vedlagte kartutsnitt.

Kopi: Atle Klungrehaug
Olleveien 1
1182 Oslo
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