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NVEs merknader ved offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for
Fossumveien 19 Barketomta GBnr 31/150 - Bærum kommune,
Akershus
Vi viser til oversendelse datert 01.08.2016.Planforslaget skal blant annet legge til rette for ny tennishall
og oppgradering av eksisterende idrettsbaner.
NVE har tidligere fått oversendt geoteknisk rapport for området i e-post fra kommunen med forespørsel
om de geotekniske forholdene kunne anses som tilstrekkelig utredet og klarert gjennom rapport fra
Golder Associates (Utredning av områdestabilitet – Fossumveien 19, Bærum kommune oppdragsnr.
1545605-2). NVE gav tilbakemelding i e-post datert 31.05.2016 der vi satte spørsmålstegn ved tiltakets
innplassering i tiltakskategori. Vi anbefalte også at kommune burde be om kvalitetssikring av rapporten
av uavhengig foretak (3dje parts kontroll).
Tiltaket ble etter NVE sin tilbakemelding flyttet fra tiltakskategori K2 til K3 jf. NVEs veileder 7/2014 –
Sikkerhet mot kvikkleireskred. Jf. vurderinger foretatt av Golder Assosiates påvirket ikke endringen i
tiltakskategori noen av de øvrige vurderingene i rapporten (e-post fra Golder Associates datert
22.06.2016). Bærum kommune videresendte denne til NVE i e-post datert 06.07.2016 der kommunen
gjorde oppmerksom på at de ikke ville kreve ytterligere kvalitetssikring om ikke NVE gav pålegg om
dette.
I forbindelse med at vi nå har fått planen til offentlig ettersyn har vi gjennomgått vurderingene på nytt
og har noen anbefalinger til kommunen i denne forbindelse:
1) Vi kan ikke se av rapporten at det er gjort noen vurdering av om området kan ligge i et eventuelt
utløpsområde for skred. Jf. NVEs veileder 7/2014 skal også skredmasser fra mulige
løsneområder som ligger utenfor planområdet vurderes. Eksempelvis vil et skred fra områdene
nord og vest kunne treffe planområdet. Dersom det viser seg at tiltaket ligger i et utløpsområde
for skred gjelder de samme kravene for sikkerhet som om tiltaket lå i løsneområdet, bortsett fra
at en kan se bort fra at tiltaket vil påvirke stabiliteten (jf. prosedyre for utredning av
aktsomhetsområder og faresoner i NVEs veileder 7/2014 punkt 8).
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2) Rapporten er etter det NVE kjenner til ikke kvalitetssikret av uavhengig foretak. Jf. NVEs
veileder 7/2014 er det krav om at tiltak i tiltakskategori K3 kvalitetssikres av uavhengig foretak
jf. tabell 5.2.
NVE anbefaler at kommunen ber om en supplerende vurdering om planområdet kan ligge i et eventuelt
utløpsområde for skred. Vi anbefaler også at kommunen ber om en uavhengig kontroll av rapporten jf.
NVEs veileder 7/2014 før det fattes endelig vedtak i saken.

Med hilsen

Petter Glorvigen
regionsjef

Kristin Ødegård Bryhn
seniorrådgiver
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