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1 . Saupstad se nter utvi kling  -  I nnledende geoteknisk
v urdering

Vi har vurdert reguleringsplanen for Saupstad bydelssenter i notat 1350034290
av 03.05.2019.

Ny plan for utv ikling av omradet er mot tatt f ra Rett Hj em arkit ekter i e-post
datert : 12.11 .20. Husene er plassert annerledes og har forskj ellig antall etasj er
fra opprinnelig t ilt ak vurdert i 1350034290-G-not -001. Se figur 2 . Den nye
planen inneholder bygg med 4 - 8 et asj er.
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Figur 1 Sit uasj onsplan, anta ll et asj er st i r pl hvert bygg . Rett Hj em arkitekt e r AS
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Ram bol l Norge AS

NO 915 251 293 MVA
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Figur 3 Kj ellerpl an, Rett Hjem Arkitekter AS

Det er t orv under eksisterende parkeringsplass. Det te t orvlaget har antakelig ve rt kon solid ert i 40 ar.
Derfor er t orvlaget antagelig fastere enn en normalt kan forvent e av torvmasser.

Alie bygg ma fundamenteres t il mineralsk grunn, ogsa veier . Parkanle gg/ grontomrader kan anlegges
oppa det konsoliderte t orv laget .

Byggene fundamenteres i det faste leirlaget og for enkelt e bygg delv is pa berg.

Det ma ut f0res supplerende grunnunders0kelser i forbindelse med byggeplan for hvert bygg.
Supplerende gru nnundersokelser v il blant annet avdekke om leirlaget er fast nok t il a fundamentere i
eller om samt lige bygg ma fundamenteres t il berg.
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