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Ragnhild K. Tamburstuen

Fra: svein.magnus.halsne@multiconsult.no
Sendt: 25. februar 2013 06:39
Til: Ragnhild K. Tamburstuen
Kopi: oyvind.riste@multiconsult.no
Emne: SV: 216509 Reguleringsplan Sandbakkveien 15 og 17. Oversendelse av brev med 

rasfarevurdering

Hei, 
 
Under befaringen i høst ble det ikke registrert andre lokaliteter med rasfare enn de som er omtalt i vårt brev datert 1. 
oktober 2012. Skråningen ovenfor de nærmeste naboboligene ble imidlertid ikke befart. Det ble registrert noe tidligere 
utført sikringsarbeid like vest for Sandbakkveien 17. I utgangspunktet vurderes det som mindre sannsynlig at rystelser kan 
forårsake ras/steinsprang på den aktuelle avstanden. 
 
Jeg foreslår følgende tiltak: 
Under den anbefalte oppstartsbefaringen av ingeniørgeolog og entreprenør bør det også utføres befaring ovenfor de 
nærmeste boligene i vest. Eventuelle ustabile blokker som kan påvirkes av sprengningsarbeidet sikres. 
 
 
Mvh 
Svein Magnus Halsne 
 
________________________________________ 
Fra: Ragnhild K. Tamburstuen [rkt@arkkso.no] 
Sendt: 22. februar 2013 09:42 
Til: Halsne, Svein Magnus 
Emne: SV: 216509 Reguleringsplan Sandbakkveien 15 og 17. Oversendelse av brev med rasfarevurdering 
 
Hei, 
 
Viser til tidligere oversendte rasvurderingsrapport datert 01.10.12. 
Planforslaget er nå til behandling hos kommunen, og i den forbindelse kom det opp et spørsmål i forhold til ras. Dette 
dreier seg i hovedsak om sekundærvirkningen i forbindelse med sprengning av byggegrop for boligblokk. I deres rapport 
kan jeg ikke se at det er gjort noen vurderinger om dette. En problemstilling som ble reist var: I forbindelse med 
utsprengning av byggetomt for boligblokk, er det da fare for at steinmasser/blokker kan rase ut i vest? Her er terrenget 
meget bratt. 
 
Imøteser snarlig tilbakemelding. 
 
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Kaggestad Tamburstuen 
reguleringsarkitekt - landskapsarkitekt 
e-post: rkt@arkkso.no 
mobil: 911 68 996 
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Fra: svein.magnus.halsne@multiconsult.no [mailto:svein.magnus.halsne@multiconsult.no] 
Sendt: 1. oktober 2012 09:57 
Til: Ragnhild K. Tamburstuen 
Emne: 216509 Reguleringsplan Sandbakkveien 15 og 17. Oversendelse av brev med rasfarevurdering 
 
Hei, 
Finn vedlagt brev med vurdering av rasfare og sprengningsarbeider. 
Jeg har sendt originalen per post til Tor Inge Larsen men send gjerne videre denne e-posten. 
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Mvh 
 
Svein Magnus Halsne 
 
From: Riste, Øyvind 
Sent: 18. september 2012 13:49 
To: Halsne, Svein Magnus 
Subject: FW: Forespørsel om rasvurdering for Sandbakkveien 15 og 17 i Eigersund kommune 
 
Ser du på denne 
 
From: Ragnhild K. Tamburstuen [mailto:rkt@arkkso.no]<mailto:[mailto:rkt@arkkso.no]> 
Sent: 18. september 2012 10:28 
To: Riste, Øyvind 
Subject: Forespørsel om rasvurdering for Sandbakkveien 15 og 17 i Eigersund kommune 
 
Hei, 
 
I forbindelse med reguleringsplanarbeid for Sandbakkveien 15 og 17 i Eigersund kommune er det nødvendig med en 
rasvurdering for å avdekke ev. utstabilt fjell og størrelse på sikringssoner. 
 
Legger ved plankart og illustrasjoner på planlagt bebyggelse. Et ønske fra kommunen er at det meste av parkering på 
bakkeplan legges i parkeringskjeller. Hvis dette skal utføres må bygningsmassen ligge en halv etasje lavere i terrenget og 
blir en halv etasje høyere enn oversendte hustegninger. Det er foretatt en rasvurdering i området i forbindelse med slag 
av eiendommen i 2008. Den tar kun stilling til løse blokker/stein. Det er i denne forbindelse også nødvendig å vurdere 
stabilitet i grunnfjellet ved f.eks. sprengning av byggegrop. Rasvurderingen må omfatte eiendommene 13/431, 13/354 og 
13/147. 
 
Er dette noe dere kan hjelpe oss med? Ev. hvor snart kan det utføres? 
Flott om dere kan sende en oppdragsbekreftelse med prisantydning. 
Vennligst ta kontakt hvis noe er uklart eller det er behov for ytterligere informasjon om prosjektet. 
 
På forhånd takk! 
 
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Kaggestad Tamburstuen 
reguleringsarkitekt - landskapsarkitekt 
e-post: rkt@arkkso.no<mailto:rkt@arkkso.no> 
mobil: 911 68 996 
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