Bjørn Riset Sundberg
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Dypvik Roar <roar.dypvik@vegvesen.no>
14. april 2020 15:00
Nyhus, Helle Irina Amdahl
Stabursvik Helge Andreas; Hov Sindre Dyrhaug
SV: Rv.70 - Domus Oppdal - overvannshåndtering

Hei
Ble litt redd her da dere tenkte å montere «hjelpesluk» men ser på tegningen at det skal monteres 650mm mini kum med flat rist.
Blir utførselen som tegnet har vi ingen innvendinger på denne løsningen.
Med hilsen
Roar Dypvik
Mobil: +47 90021268

Fra: Nyhus Helle Irina Amdahl <HelleIrinaAmdahl.Nyhus@afry.com>
Sendt: tirsdag 14. april 2020 14:43
Til: Dypvik Roar <roar.dypvik@vegvesen.no>
Kopi: Stabursvik Helge Andreas <helge.stabursvik@vegvesen.no>; Hov Sindre Dyrhaug <sindre.dyrhaug.hov@afry.com>
Emne: RE: Rv.70 - Domus Oppdal - overvannshåndtering
Hei,
Så bra! Takk for raske svar fra dere begge.
Legger ved tegninger som vedlegg. For detaljtegning er normtegningen fra Oppdal kommune benyttet.
Det er to eksisterende sandfang der i dag i tilknytning til opphøyet gangfeltet, som skal flyttes. Slik vi har løst det har vi satt inn to nye hjelpesluk som tilkobles henholdsvis hvert sitt sandfang. Spørsmålet er om dette er en ok løsning?

Med vennlig hilsen
Helle Irina Amdahl Nyhus
Ingeniør Vann, avløp og miljø
M: +47 991 08 241 | T: +47 24 10 10 10
helleirinaamdahl.nyhus@afry.com
AFRY
Post-/besøksadresse: Bassengbakken 1, 7042 Trondheim
afry.com | Linked In

ÅF and Pöyry have come together as AFRY.
We don’t care much about making history. We care about making future.
#signofaction
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From: Dypvik Roar <roar.dypvik@vegvesen.no>
Sent: tirsdag 14. april 2020 14:20
To: Stabursvik Helge Andreas <helge.stabursvik@vegvesen.no>
Cc: Nyhus Helle Irina Amdahl <HelleIrinaAmdahl.Nyhus@afry.com>
Subject: SV: Rv.70 - Domus Oppdal - overvannshåndtering
Hei
Jeg kan se på dette.
Send meg det som er av tegninger på dette.
Med hilsen
Roar Dypvik
Statens vegvesen, Drift og vedlikehold
Drift og vedlikehold midt, Drift midt

Besøksadresse: Vestre Rosten 78, Tiller
Mobil: +47 90021268 epost: roar.dypvik@vegvesen.no
www.vegvesen.no epost: firmapost@vegvesen.no

Fra: Stabursvik Helge Andreas <helge.stabursvik@vegvesen.no>
Sendt: tirsdag 14. april 2020 13:50
Til: Dypvik Roar <roar.dypvik@vegvesen.no>
Kopi: Nyhus Helle Irina Amdahl <HelleIrinaAmdahl.Nyhus@afry.com>
Emne: SV: Rv.70 - Domus Oppdal - overvannshåndtering
Hei Roar
Hvem kan hjelpe konsulenten med å se på detaljer knyttet til sandfang/sluk/kum i forbindelse med flytting av et gangfelt ved Domus på Oppdal?
Se epost under.
Helge

Fra: Nyhus Helle Irina Amdahl <HelleIrinaAmdahl.Nyhus@afry.com>
Sendt: tirsdag 14. april 2020 13:31
Til: Stabursvik Helge Andreas <helge.stabursvik@vegvesen.no>
Kopi: Hov Sindre Dyrhaug <sindre.dyrhaug.hov@afry.com>
Emne: Rv.70 - Domus Oppdal - overvannshåndtering
Hei,
Har et spørsmål hvor jeg håper du kan hjelpe meg med å finne riktig kontaktperson.
Vet at du har vært i kontakt med en kollega av meg, Pål Hågensen, angående flytting av et gangfelt i Oppdal på Rv. 70 ifm. utbygging av kjøpesenteret Domus Oppdal. Dette er et opphøyet gangfelt med tilhørende sandfang i dag, det må derfor
også gjøres endringer av sandfang/sluk ved flytting av gangfeltet. Skulle i den forbindelse gjerne hatt kontakt med noen hos dere som kan godkjenne denne typen endringer.
2

Så, spørsmålet mitt er om du vet hvem jeg kan ta kontakt med i forbindelse med dette?

Med vennlig hilsen
Helle Irina Amdahl Nyhus
Ingeniør Vann, avløp og miljø
M: +47 991 08 241 | T: +47 24 10 10 10
helleirinaamdahl.nyhus@afry.com
AFRY
Post-/besøksadresse: Bassengbakken 1, 7042 Trondheim
afry.com | Linked In

ÅF and Pöyry have come together as AFRY.
We don’t care much about making history. We care about making future.
#signofaction

"This e-mail may contain confidential and corporate proprietary information. If received in error, kindly notify us immediately and delete the communication from your system. Our contacts with you may further involve processing of personal data. Please read more about how and why AFRY processes personal data on our website
www.afry.com."
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