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Hei
Jeg viser til vår telefonsamtale på tirsdag. Jeg har fått laget noen skisser som viser hvordan døgnhvileplassen er tenkt i forhold til terrenget omkring. Vi har ikke nøyaktige høydedata på plasseringen av Mac Donalds,
men konsulenten har tatt utgangspunkt i høyden på Kveldroveien og estimert høyden på plassen ut fra dette. Skissene ligger nederst i mailen og er kommentert av konsulenten. Vedlagt også en pdf av planskisse for
anlegget.
Hvis du ønsker en befaring på bakgrunn av disse skissene kan jeg komme ut i morgen. Vi kan også ta en befaring tidlig i neste uke. Vi ønsker som nevnt tidligere en skriftlig tilbakemelding fra dere om vårt nye
forslag til plassering av døgnhvileplass, så snart som det lar seg gjøre.
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Hei
Vedlagt ligger plantegning over mcdonalds.
Parkeringsplassen til mcdonalds har i ikke kartgrunnlag på, men vi har estimert at den ligger på ca kote 116.
Høydeforskjellen mellom døgnhvileplassen og mcdonalds vil da på sitt høyeste være ca 4.5 meter og ligge ca 5 meter fra asfaltkanten.
Har også lagt ved noen skjermdump av 3d modellen som kanskje illustrerer situasjonen.
Høydeforskjellen kan i flere plasser tas opp med en fylling og eventuelt i kombinasjon med mur.
De sortestrekene er koter for hver meter.
Den første sorte streken rett etter den krappe svingen er på kote 115 altså 1 meter under parkeringsplassen til mcdonalds.

