
 

 

Omlegging av rv.9 Besteland  – Helle  – avkjørsler og driftsveger for skogbruket 

Statens vegvesen har fått utarbeidet en rapport med foreslåtte tiltak for dette. Rapporten 

med kartvedlegg ligger som vedlegg til dette notatet. I rapporten er det for noen 

eiendommer skissert 2 forskjellige alternativer. I vårt endelige forslag til tiltak er det bare 

med 1 forslag. 

Oversikt over tiltak som foreslås utført: 

Kart ”Besteland-Helle 1” 

Eiendom 71/6,  

Her foreslås hovedalternativet som er vesentlig bedre med hensyn på trafikksikkerhet 

 

Kart ”Besteland-Helle 2” 

Eiendommene 71/6 (på nordsida av elva), 71/2, 71/4, 71/5, 71/10, 71/14, 71/8, 71/7 og 71/25 

Forslag som angitt i rapport. 

Eiendom 71/12 

Forslag som angitt i rapport. 

 

Kart ”Besteland-Helle 3” 

Eiendommene 70/6 og 70/27 

Forslag som angitt i rapport. 

 

Kart ”Besteland-Helle 4” 

Eiendom 70/6 

Her ønsker utbygger en noe annen utførelse av tiltaket. Tiltaket er vist i 

reguleringsplankartet. 

Eiendom 70/4 

Avkjørsel noe forskjøvet. Tilsluttes driftsvegen med tilknytning til rv.9 felles med tiltak for 70/6. 

 

 

 

 



Kart ”Besteland-Helle 5” 

Eiendommene 70/5 og 70/8 

Her ønsker utbygger en noe annen utførelse av tiltaket. Tiltaket er vist i 

reguleringsplankartet. 

 

Kart ”Besteland-Helle 6” 

Eiendom 70/6 

Tiltaket bygges der det er foreslått, men tilknyttes driftsvegen slik at tilknytning til rv9 blir i kryss der 
kommunal veg er knyttet til rv.9 på Helle 

 

Kart ”Besteland-Helle 8” 

Eiendommen 70/25 

Forslag som angitt i rapport. 

Eiendommene 70/1 og 70/2 

Forslag som angitt i rapport. 

 

Kart ”Besteland-Helle 9” 

Eiendommen 70/2 

Forslag som angitt i rapport. 
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Omlegging av Rv 9 Besteland-Helle 

 

Nødvendige avkjøringer og driftveier for skogbruket ifbm ny Rv 9 Besteland-Helle 

Ny Rv 9 er forsøkt plassert med rød strek. 

Bilveier er merket med blått i kartet 

Traktorveier klasse 7 med grønn strek. 

Høyspent kraftlinje går parallelt med veien på vestsida. Dette vil noen plasser kreve 

dispensasjon fra kravet til avstand. 

 

Kart ”Besteland-Helle 1” 

Eiendom 71/6,  

Denne eiendommen har på den aktuelle strekningen 3 stk lastelommer hvor tømmerbil kan 

hente last. Det er kun avkjøringer hvor tømmerbil ikke kan snu inne på lasteplassen, men 

enten har rygget inn på lastelomma eller ut igjen på Rv 9.  

Eiendommen må ha minst en avkjøring. Den har jeg valgt å plassere der avstanden til 

høyspent kraftlinje er størst. Ca 50 meter fra veikant på eksisterende Rv 9. Denne avkjøringa 

utformes som en vendehammer inne på eiendommen slik at rygging inn eller ut på Rv 9 

unngås. Tømmer for hele eiendommen kan leveres her. Men det må bygges traktorvei 

klasse 7 forbi de andre avkjøringene for å kompensere for tapet av disse.  

Til sammen ca 380 meter traktorvei i tillegg til avkjøring med vendehammer. 

 

Alternativt kan det lages en lastelomme med av- og påkjøring lenger nord. Her egner det seg 

ikke med avkjøring med snuplass inne på eiendommen. 

Ved dette alternativet kan lengden på traktorveien reduseres til ca 230 meter. 

 

Jeg har forutsatt at eksisterende Rv 9 blir liggende som adkomst og leveringsmulighet for 

arealer mellom ny og gammel vei, samt for arealene mellom gammel vei og elva. 
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Kart ”Besteland-Helle 2” 

Eiendommene 71/6 (på nordsida av elva), 71/2, 71/4, 71/5, 71/10, 71/14, 71/8, 71/7 og 

71/25 

Adkomsten til skogen for disse eiendommene har for noen av de vært via dyrka mark og 

videre opp i skogen. 

For å sikre disse eiendommene adkomst foreslår jeg en felles avkjøring med snuplass og 

leveringsplass for tømmer inne på eiendommene 71/8 og 71/5. Ut fra denne bygges 

traktorvei parallelt med ny Rv 9 som inntegnet på kart. Foreslår å stoppe traktorveien på 

grensa til 71/6 i sør for å unngå å klippe av dyrket mark. 

Her blir eksisterende Rv 9 liggende som lokalvei og arealer mellom gammel og ny vei vil 

fortsatt ha adkomst fra dagens trasé. Dette gjelder også arealet mellom eksisterende vei og 

elva tilhørende 71/5. 

 

Eiendom 71/12 

Denne eiendommen sikres adkomst og leveringsplass ut til veien som går til Øvre Besteland 

med en traktorvei på 70 meter. Denne traktorveien går i hovedsak på eiendommen 71/5 og 

vil også være et pluss for denne eiendommen. 

 

Kart ”Besteland-Helle 3” 

Eiendommene 70/6 og 70/27 

På vestsida av ny Rv 9 foreslås en felles avkjøring med snuplass og leveringsplass for 

tømmer inne på eiendommene som vist på kart. Veien legges i grensa mellom de to 

eiendommene. Avstanden til kraftlinja vil være under 30 meter, men høydeforskjellen til er 

betydelig.   

På østsida av ny vei regner jeg med at eksisterende Rv 9 blir liggende mellom krysset til 

Øvre besteland og avkjøring til gårdstun 70/27. Da vil det øvrige arealet til 70/27 ha adkomst 

og levering til denne. 

Adkomst på skogsvei merket ”1” må holdes inntakt etter omlegging av hovedveien. 

Øvrig areal på østsida av veien tilhørende 70/6 har adkomst og levering til Tjurremoveien. 
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Kart ”Besteland-Helle 4” 

Eiendom 70/6 

Ved avkjøringa til Heieveien har denne eiendommen en plass som har fungert som 

leveringsplass for tømmer. Dette har vært basert på at tømmerbil må rygge inn eller ut igjen 

fra plassen. Foreslår å anlegge en lastelomme som vist på kart. Det er mange luftspenn 

langs denne. Disse må flyttes eller legges i bakken. 

 

Eiendom 70/32 

Ev. levering av tømmer fra denne eiendommen må sikres i samme avkjøring som til 

gårdstunet.  

 

Eiendom 70/4 

Denne teigen har noen enkle traktorveier som ender opp ved avkjøringa fra hovedveien. 

Foreslår å etablere avkjøring med vendehammer inne på eiendommen som vist på kart. Her 

er det også luftstrekk som må flyttes eller legges i bakken. 

 

Kart ”Besteland-Helle 5” 

Eiendommene 70/5 og 70/8 

Disse eiendommene har ikke noen god mulighet for levering av tømmer i dag. Store deler av 

arealet som grenser til eksisterende hovedvei er bratt og uegnet til leveringsplass selv om 

eksisterende Rv 9 blir liggende som en lokalvei etter omleggingen.  

Ny Rv 9 vil ikke forverre situasjonen. 

For å få til en grei adkomst og leveringsmulighet foreslår jeg en felles avkjøring som vist på 

kart.   

Det som blir igjen av areal mellom ny Rv 9 og elva bør kompenseres slik at det ikke er 

aktuelt med adkomst og leveringsmulighet herfra. 

 

Kart ”Besteland-Helle 6” 

Eiendom 70/6 

Eier av denne eiendommen har påpekt at det er viktig for han med en direkte avkjøring fra ny 

Rv 9 som vist på kart. Her vil tømmer fra skogen i øvre kant av dyrket mark komme ned og 

bli levert. 
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Kart ”Besteland-Helle 7” 

Eiendommen 70/25 

Teigen på dette kartet vil ikke få endret sin adkomst eller leveringsmulighet for tømmer. 

 

Kart ”Besteland-Helle 8” 

Eiendommen 70/25 

Teigen på dette kartet har ikke adkomst og leveringsmulighet i dag. Adkomsten til denne 

teigen var via arealer som i dag er boligtomter i sør. Adkomst mot øst ned på eksisterende 

eller ny Rv 9 er svært bratt og uegnet for kjøring. Eneste mulige adkomst er over eiendom 

70/2 og fram til felles leveringsplass for 70/1 og 70/2, men den har ikke veirett der. Det må i 

så fall skaffes veirett.  

Ny Rv 9 vil ikke endre på adkomst eller leveringsmulighetene for denne teigen. 

SVV kan kjøpe denne teigen og tilby den til 70/2 som en del av avtalen med denne 

eiendommen. 

 

Eiendommene 70/1 og 70/2 

Disse eiendommene har i dag en felles adkomstvei og leveringsplass på 70/2. I tillegg har 

70/2 en egen plass 100 meter lenger nord. Disse foreslår jeg å slå sammen til en avkjøring 

og leveringsplass som vist på kart. Høyspentledningen vest for vendehammeren går 

forholdsvis høyt. Vil regne med at det kan legges tømmer nesten inn til ryddebeltet her etter 

befaring med linjeeier. 

Far til grunneier var med på befaring. 

 

Kart ”Besteland-Helle 9” 

Eiendommen 70/2 

Denne eiendommen har en leveringslomme vist med ”2” på kart. Denne kan etableres på 

nytt som en lastelomme etter ombygging av hovedveien. Men sikten her vil trolig ikke være 

tilfredsstillende.  

Det vil være en bedre løsning uten å etablere lastelommen på nytt, men heller kompensere 

med en traktorvei fra avkjøring og lasteplass på kart 8. Det er flere alternative traséer for 

denne, men jeg har tegnet inn den jeg mener er den beste løsningen. 
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Det vil, samlet for skogbruket langs seksjonen som planlegges ombygd, være behov for  

• 7-9 avkjøringer med vendehammer eller lastelomme. 

• Ca. 1060 meter traktorvei klasse 7 

 

 

 

Urfjell, 15/9 2018  

 

 

_________________________________ 

Terje Asdal 
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29.08.2018

Besteland Helle 1

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje

Terje
Tekst i maskinskrift
300m

Terje
Tekst i maskinskrift
80 m

ragped
Notat

ragped
Notat
Denne skal ikke være med. Utgår. 



01.09.2018

Besteland Helle 2

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje

Terje
Tekst i maskinskrift
270m

Terje
Tekst i maskinskrift
30 m

Terje
Mangekantet linje

Terje
Tekst i maskinskrift
70m

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje



01.09.2018

Besteland Helle 3

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje

Terje
Tekst i maskinskrift
1

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje



01.09.2018

Besteland Helle 4

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje

ragped
Notat
Denne må sjekkes ut mtp. trafikksikkerhet, avkjørsel ligger nærme Heivegen. 



01.09.2018

Besteland Helle 5

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje

ragped
Notat
Vurder om dette er nødvendig. Se om det er tilstrekkelig å etablere felles avkjørsel fra driftsveg til rv. 9. 



01.09.2018

Besteland Helle 6

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje



01.09.2018

Besteland Helle 7

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje



01.09.2018

Besteland Helle 8

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje



01.09.2018

Besteland Helle 9

Terje
Mangekantet linje

Terje
Tekst i maskinskrift
2

Terje
Tekst i maskinskrift
310 m

Terje
Mangekantet linje

Terje
Mangekantet linje




