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Frantzen Line Fornes

From: Bård Arvid Gjengstø <bard.gjengsto@ramboll.no>

Sent: 11. september 2019 13:03

To: Frantzen Line Fornes

Subject: RE: Skysselvika - tegningsgrunnlag geoteknikk til reguleringsplan 

Vi setter denne avstanden på grunn av at byggverket ikke skal få skader fra setninger/forflytninger i fyllingen. 
Normalt ved utfylling i sjø lar man den ligge et års tid (noen ganger lenger) slik at den er blitt godt påvirket av 
bølgepåkjenninger fra en storm eller to. Det er mulig å se på avstanden igjen senere når fyllingen har fått ligge en 
stund. 
  
  
Med vennlig hilsen 
Bård Arvid Gjengstø 
  
Siv.ing. Geotekniker 
Avdeling Geoteknikk Midt og Nord 
M +47 47909314 
bard.gjengsto@ramboll.no 
  
Rambøll i Norge AS 
Besøksadresse: Kobbes gate 2, 7042 Trondheim 
Postadresse: Pb 9420 Torgarden, 7493 Trondheim 

www.ramboll.no 
  
  
  

From: Frantzen Line Fornes <Line.Fornes.Frantzen@norconsult.com>  

Sent: 5. september 2019 08:30 

To: Bård Arvid Gjengstø <bard.gjengsto@ramboll.no> 

Subject: RE: Skysselvika - tegningsgrunnlag geoteknikk til reguleringsplan  

  

Takk! 

  

Wenberg har planer om å etablere naust på fyllingen. I rapporten står det at bebyggelse som hovedregel ikke bør 

plasseres nærmere enn 10-15 meter fra fyllingsfronten. Hva er grunnen til det? Er det slik å forstå at 10 meter er et 

absolutt minimum, eller er det forhold som kan påvirke avstanden? 

  

  
Med vennlig hilsen 
  
Line Frantzen 
Arealplanlegger 
Mob: +47 92631047 
line.fornes.frantzen@norconsult.com 
 
Norconsult AS, Postboks 234, NO-8001 Bodø 
Konrad Klausens vei 8, NO-8003 Bodø 
Tel: +47 75 40 45 00 
www.norconsult.no 
 
CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an 
intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or 
distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any 
such viruses in this message or any attachment. 
  

From: Bård Arvid Gjengstø <bard.gjengsto@ramboll.no>  

Sent: 4. september 2019 12.47 

To: Frantzen Line Fornes <Line.Fornes.Frantzen@norconsult.com> 

Cc: Per Arne Wangen <per.arne.wangen@ramboll.no>; Helle Bråtteng Olsen <helle.b.olsen@ramboll.no> 

Subject: RE: Skysselvika - tegningsgrunnlag geoteknikk til reguleringsplan  


