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Det ble foretatt befaring av området 10.07.07.

Utglidning i oppfylte masser
Det har skjedd en utglidning i oppfylte masser på utbygningsområde 3, 4 og 5, boligfelt
B9. Glidningen har en lengde på 50-60 m og en bredde på 15-20 m og er trolig ea 2 m dyp.
Området er en tidligere ravinedal oppfylt med leirmasser. Utbygningsplanen viser at det
senere skal anlegges vei over dette området.
Årsakene til skredet er en kombinasjon av den store nedbøren forut for skredet og at de
oppfylte massene har hatt noe varierende kvalitet. Toppmassene er lagt ut som vinterarbeid
med fare for innblanding av snø og tele. Likeledes er fyllingen lagt ut uten systematisk
komprimering og uten noen form for drenering.
De bløte massene er nå, etter anbefaling under befaringen, gravd bort og plassert i en 2-3 m
høy ranke langs grensen mot Ingerstun. Massene vil derved drenere ut og vil så igjen
kunne benyttes som planeringsmasser. Før utlegging av massene på nytt vil vi anbefale at
det legges ut drenerende masser i bunnen. Massene kan være velgradert naturgrus lagt ut i
2-3 ranker i terrengets fallretning eller maskinkult innpakket i fiberduk.
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Rystelser i grunnen ved planeringsarbeider
Det er utført omfattende planeringsarbeider i Nystulia i forbindelse med tilretteleggingen
av området for boligbygging. Planeringsarbeidene er nå i det alt vesentligste avsluttet.
Arbeidene har ført til rystelser i grunnen.
Erfaringsmessig vil ikke rystelser fra planeringsarbeider være kraftige nok til å føre til
skader på nabobebyggelse. Likeledes vil eventuelle skader fra rystelser komme ganske
umiddelbart etter at rystelsene har skjedd. At skader skal kunne oppstå i fremtiden på
grunn av de utførte planeringsarbeidene anses derfor ganske usannsynlig.

Stabilitetsforhold,

generelt

De utførte planeringsarbeidene for Nystulia har gitt en betydelig generell
stabilitetsforbedring for hele området mellom Ask sentrum og Finstadbekken, inkludert
Ingelstun og annen tidligere bebyggelse. Området har nå en tilfredsstillende sikkerhet.
Forut for disse planeringsarbeidene var stabilitetsforholdene her beregningsmessig ikke
tilfredsstillende, samt at forholdene ble forverret over tid på grunn av den pågående
bekkeerosjonen. Området er nå sikret mot videre erosjon samt at stabiliteten er forbedret
ved omfattende oppfylling av bekkeravinene.
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