Utreding av Alternativ C for prosjektering
av erstatningsbur etter jordras
Prosjektgruppa legge her fram tre forslag til hvordan erstatning av de tapte burene under jordraset
kan løses. Det er altså seks bur, der samtlige er utformet i henhold til Mattilsynets rettningslinjer.
I samtlige forslag er avsatt areal til luftegård for byhunder ivaretatt – dog i ulik grad med tanke på
areal.
Prosjekteringsgruppa består av følgende:
Troels Ørsted Ytterdal
Invild Sæbu Vatn
Tore Storm Jortveit

Snødrift
Når det blir bygd nye bur mot østsiden av hundegården, slik samtlige alternativ legge opp til, vil
dagens akkumulering av snø sannsynligvis flytte seg lengre østover. Det vil si at snøen vil legge seg
inn i burene i nydelen i stedet for ut i luftegården. Man bør derfor sørge for å utvide snøgjerdet
paralelt med utbyggingen av bur.

Brøyting
Alternativene som er lagt fram har alle intensjon om å legge til rette for relativ enkel tilkomst med
brøytemaskiner.

Antall bur
Prosjekteringsgruppen har kun tatt for seg å erstatte de burene som ble tatt i jordraset.

Kostnadsoversikt
Størst er kostnaden for antall pæler som må settes ned og elektrisk anlegg/belysning. Uansett må det
settes opp minimum seks pæler for hvert alternativ. Netting, konstruksjonsvirke og festemateriell vil
også tilkomme.
Videre vil i hvor stor grad arbeid skal utføres på dugnad avgjøre hvor stor kostnaden vil bli.

Alternativ 1:

Alternativ 1 er mest aktuell dersom dette er en endelig utbygging aten planer om senere utvidelse.




Det vil vere enkel tilgang for brøyting.
Luftegården vil bli stor, men det er også avsatt god plass til byhundene.
Det er foreslått og legge til en dør i enden av gangen for å få utgang til baksiden av
hundegården.

Alternativ 2:

Alternativ 2 er en god løsning med tanke på eventuell utbygging i senere tid, og er i det store og hele
den løsningen prosjektgruppen vil anbefale.



Det vil være enkel tilgang for brøyting.
Også her vil man med fordel kunne ha en dør på baksiden så de som er i nyrekka kan benytte
luftegården om det skulle være nødvendig.

Alternativ 3:

Alternativ 3 er veldig lik alternativ 2, men med mer plass for byhundegården.



Tilgang for brøyting er mindre enkel enn de andre alternativene.
Man kan også her ha en dør fra luftegården til baksiden av hundegården.

