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ATKOMSTVEI KVINESHEIA VINDPARK 
 
1. Bakgrunn 

I konsesjonen for Kvinesheia vindpark har NVE satt vilkår om at SAE Vind skal 
finne løsning for anleggsvei forbi boligen på eiendom gnr/bnr 49/68. SAE Vind 
er i dialog med grunneierne i området og flere løsninger diskuteres. I dette 
notatet gjøres en vurdering av de ulike alternativene for atkomstvei som er 
aktuelle. Vurderingen er gjort med hovedvekt på landskapshensyn.  
 
Planområdene ble befart 8.juni 2012 med Håkon Skavikmo (SAE Vind), Torun 
Lynnebakken (SAE Vind) og Mari-Ann Ekern (Rambøll). Det er i etterkant gjort 
en overordnet, grov mulighetsstudie av veifremføring og linjepålegg, og utført 
et grovt kostnadsoverslag for de ulike alternativene. Kartgrunnlag for Førland-
Litle Nordhelle alternativene er fremskaffet av Rejlers. For Busund-alternativet 
er Kvinesdal kommunes kartløsning på nett og Skog og Landskap sin 
nettløsning «Kilden» benyttet for stedsnavn, avstander og lignende.  
 
2. Geometri 

Det er i dette mulighetsstudiet lagt relativt konservative parametere til grunn 
for veigeometrien. Krav til geometri varierer noe for de ulike 
turbinleverandører og krav til maksimumshelning kan f.eks være mer fleksible 
med fast underlag/asfalt (kan være tillatt 11%-14% på rettstrekninger). Det 
påpekes at dette notatet kun er ment for å gi veiledende informasjon, og ikke 
kan ansees som en endelig kravspesifikasjon. Parameterne lagt til grunn er: 
 

 Maks helling 10%. 
 Horisontalradius generelt 100m, radius i sving mot Litle 

Nordhelle=50m. 
 Vertikalradius 750m 

 
Videre kan nevnes at svinger med radius <65m må ha kraftig breddeutvidelse, 
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og fri bredde på anleggsvei er minimum 4,75m. 
 
3. Løpemeterpriser lagt til grunn for kostnadsoverslag 

Følgende priser er lagt til grunn for kostnadsoverslagene: 
 
Omfang Løpemeterpris  

Lett oppgradering og asfaltering av eksisterende grusvei 750 kr/m 

Opprusting av eksisterende grusvei til asfaltert 
kommunal vei (5,5 m bred) 

1 000 til 2000 kr/m 

Opprusting av eksisterende skogsbilvei til anleggsvei 
(4m bred) 

2 500 kr/m  

Etablering av ny anleggsvei (4m bred) 3 000 kr/m  

Etablering av ny anleggsvei i krevende terreng 4 000 kr/m  

Etablering av ny, asfaltert kommunal vei (5,5m bred) 5 000 kr/m 

Etablering av ny, asfaltert kommunal vei i krevende 
terreng 

8 000 kr/m 

Tunnel, (vegbane 5m) tverrprofilsnitt 55m2 75 000 kr/m 

 
 
4. Atkomstvei Busund 

Det er kommet forslag om alternativ atkomstvei til vindkraftverket via Busund. Dette alternativet 
forutsetter turbintransport langs E39. Hensyn i forbindelse med transport på E39 er ikke vurdert 
nærmere i dette notatet.  

Fra E39 vil transporten gå inn på Fv 551 ved avkjøringen til Lande og Tjomsland. Traséen vil følge 
eksisterende vei og omfatte en utbedring av denne. Fylkesvei 551 går vestover og er her grusvei stedvis 
kantet med stabbesteiner. De første 800m av strekningen på Fv 551 (A-B) vil sannsynligvis kun trenge 
lett utbedring og asfaltering. Bæreevne må vurderes. 
 

 
Bilde 1 Avkjøring fra E39 til Tjomsland og Lande. 
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Figur 1 Busund-alternativet, bebyggelse markert med blå sirkler 
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Ca. 1200m fra krysset Fv551/E39 passerer veien 2 boliger/gårdsbruk ved Rørdal. Det ene gårdsbruket, 
gnr/bnr 115/4, ligger rett ved veien slik at nærmeste hjørne på våningshuset ligger ca. 5m fra veikant. 
Ca. 150m videre vestover passerer veien et hus med gnr/bnr 115/5. Videre 800m vestover passerer 
veien en hytte med gnr/bnr 115/6. Denne hytta ligger ca. 50m fra eksisterende vei, men noe høyere i 
terrenget. 
 
Det vurderes at strekningen B-C langs Fv 551 kan brukes til turbintransport med mindre utbedringer 
som breddeutvidelse i svinger, justering av bakketopper m.m.  
 
 
 

 
Bilde 2 Gårdsbebyggelse på Rørdal, gnr/bnr 115/4. 

 

 
Bilde 3 Hytte ved Rørdal, gnr/bnr 
115/5. 

2,6 km fra E39 ligger avkjøringen der veien inn til Busund går (punkt C). Dette er en gruset skogsbilvei 
stengt med bom som brukes som turvei. Strekningen C-D er ca 2,4km lang, smal, svingete og kupert, 
og krever større utbedringer for å oppgraderes til atkomstvei. Veitraséen er stedvis sidebratt og 
nødvendige utbedringer vil føre til fjellskjæringer og mulig store fyllinger ned mot Hålandsvatnet.  
 
Busundområdet regnes som et viktig område for jakt og fiske. Kvinesdal Jeger og Fisk har hytta Busebu 
og har satt opp en lavvo langs veien. 
 
4.1.1 Kostnadsoverslag alternativ Busund: 

Omfang  Lengde Løpemeterpris Sum 
Lett oppgradering og asfaltering av eksisterende Fv 
551 

800m 750 kr/m    600 000,- 

Utbedring og asfaltering av eksisterende Fv 551  1800m 1000 kr/m 1 800 000,- 

Oppgradering av skogsbilvei til anleggsvei 2400m 2 500 kr/m  6 000 000,- 
Total   8 400 000,- 
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5. Atkomstvei Førland - Litle Nordhelle 

Dette alternativet forutsetter turbintransport langs Fv 465 og Fv 461 fra kai og fram til Førland. Hensyn 
i forbindelse med transporten fram til avkjøring til Førland er ikke vurdert nærmere i dette notatet.  
 
Fra og med krysset ved Førland, vist som punkt A på figuren under, går atkomstveien vestover mot Litle 
Nordhelle. Fram til gnr/bnr 52/27 (punkt B) er alternativene like og innebærer en oppgradering av 
eksisterende vei i en lengde på ca. 900m. Mellom punkt B og C er det tre ulike alternativer for 
framføring av veien til svingen ved Litle Nordhelle (punkt C). Kostnadsoverslagene tar for seg 
strekningen A-C. 
  

 
Bilde 4 Utsnitt fra forslag til reguleringsplan  

   
5.1 Alternativ 1 

Alternativ 1 beskriver det opprinnelige forslaget for atkomstvei mellom Førland og Litle Nordhelle som 
vist på reguleringsplanforslaget over.  Veien følger i hovedsak eksisterende veitrasé og omfatter 
punktvise utbedringer i svinger og bakketopper. Horisontalgeometrien på linja vist under har radier på 
100m, med unntak av den siste svingen før Litle Nordhelle som har radius 50m. Denne svingen krever 
breddeutvidelse av veien opp mot 7m.  
 
Dette alternativet innebærer at anleggstrafikken vil gå sammen med annen trafikk i eksisterende trasé, 
det vil gi økt trafikkmengde i samme avstand fra boligen som dagens situasjon, og dermed en større 
belastning. Veien asfalteres etter anleggslutt. En bør vurdere skjerming mot støy og innsyn langs 
berørte eiendommer. 
 

B C 

A 



  
 
 

6/11 

Arkiv ref.: C:\Users\MAEKRS\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet 

Files\Content.Outlook\E71J28QC\Notat Atkomstveier Kvinesheia vindpark rev01.docx 

 
Bilde 5 Alternativ 1, boligen på eiendom gnr/bnr 49/68 markert med rød ring 
 
5.1.1 Kostnadsoverslag alternativ 1 

Omfang oppgradering Lengde Løpemeterpris Sum 
Oppgradering av eksisterende vei til kommunal 
asfaltert vei A-B 

920 m 2000 kr/m 1 840 000,- 

Oppgradering av eksisterende vei til kommunal 
asfaltert vei B-C 

1450 m 2000 kr/m 2 900 000,- 

Total   4 740 000,- 
 
 
5.2 Alternativ 2  

Alternativ 2 følger en ny trasé på sørsiden av vannet forbi boligen, og innebærer anlegging av 600m ny 
vei. Veien møter eksisterende vei ved Rasmushelleren, og herfra blir eksisterende vei utbedret i 900m. 
Traséen innebærer både kryssing av myrområder, fylling i vann og fjellskjæringer som blir godt synlig 
fra boligen på gnr/bnr 49/68.  

Dette alternativet kan gjøres som to varianter; 1.variant er at det kun lages en enkel anleggsvei på 
sørsiden av tjernet med veibredde 3,5m +skulder og fri bredde 4,75m. Anleggstrafikken må da 
reguleres og trafikken på den kommunale veien vil da fortsatt gå på eksisterende vei.  
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Variant 2 er at veien på sørsiden av tjernet bygges i full bredde (min. 5m +skulder), asfalteres etter 
anleggsslutt og får status som kommunal vei. Kostnadsoverslaget omfatter ikke asfaltering av 
eksisterende vei forbi boligen. 
 

 
Bilde 6 Alternativ 2, boligen på eiendom gnr/bnr 49/68 markert med rød ring 

 

 
Bilde 7 Bildet viser boligen på gnr/bnr 49/68 

 

 
Bilde 8 Sett fra gårdsplassen med hagearealer og veien i 
forkant av tjernet. 

Dette alternativet vil gi større inngrep i urørt mark og vil påvirke landskapsbildet i mer negativ retning 
enn alternativ 1. Skråningen på sørsiden av tjernet rammer inn det intime landskapsrommet og danner 

Rasmushelleren 
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en grønn vegg som vil bli berørt av fjellskjæringer. Veien vil medføre fyllinger i hele tjernets lengde. Det 
anbefales at veien legges så lavt i terrenget som mulig for å begrense disse fyllingene.  

Anleggstrafikken flyttes ca. 70m lenger unna eksisterende vei. Kollen i øst og tjernet danner en fysisk 
barrière mellom boligen og anleggsveien. Til tross for dette vil anleggstrafikken bli like synlig som i 
alternativ 1. Trafikken vil trolig få fokus over en noe lengre strekning enn trafikken langs dagens vei 
(sett fra eiendom 49/68).  

Det er i dette notatet ikke beregnet støybelastning. Det bør undersøkes hvordan dette alternativet vil 
påvirke støyforholdene, og om støyen fra trafikken vil reflekteres i den nye fjellskjæringen sør for 
tjernet. 
 
5.2.1 Kostnadsoverslag Alternativ 2 

Alternativ 2.1 anleggsvei Lengde Løpemeterpris Sum 
Oppgradering av eksisterende vei til kommunal 
asfaltert vei A-B 

920 m 2000 kr/m 1 840 000,- 

Ny anleggsvei forbi tjern til Rasmushelleren 600 m 3000 kr/m 1 800 000,- 
Oppgradering av eksisterende vei til kommunal 
asfaltert vei Rasmushelleren-Litle Nordhelle 

900 m 2000 kr/m 1 800 000,- 

Total   5 440 000,- 
 
Alternativ 2.2 kommunal vei    

Oppgradering av eksisterende vei til kommunal 
asfaltert vei A-B 

920 m 2000 kr/m 1 840 000,- 

Ny kommunal vei forbi tjern til Rasmushelleren 600 m 5000 kr/m 3 000 000,- 
Oppgradering av eksisterende vei til kommunal 
asfaltert vei Rasmushelleren-Litle Nordhelle 

900 m 2000 kr/m 1 800 000,- 

Total   6 640 000,- 
 
 
5.3 Alternativ 3 

Alternativ 3 følger ny trasé på sørsiden av vannet forbi boligen, krysser eksisterende vei og følger ny 
trasé over heia og møter eksisterende vei nord for svingen ved Litle Nordhelle. Traséen innebærer både 
kryssing av myrområder, fylling i vann, bratte stigninger og meget omfattende fjellskjæringer. Dette 
alternativet kan, som alternativ 2, også bygges som to varianter; 1.variant som vei med enkel bredde 
med veibredde 3,5m +skulder og fri bredde 4,75m. Anleggstrafikken må da reguleres mens situasjonen 
for trafikken på eksisterende vei blir uforandret. Variant 3.3 er at den nye veien bygges i full bredde 
(min. 5m +skulder), asfalteres etter anleggsslutt og får status som kommunal vei. Kostnadsoverslaget 
omfatter ikke asfaltering av strekningen forbi boligen. 
 
Det er gjort en studie av geometrien til denne traséen som viser at dette alternativet vil innebære 
voldsomme terrenginngrep ved å forsere heia. Det vises til vedlagte linjepålegg og tverrprofiler. Det er 
lagt inn en maksimumsstigning på veien på 10 %, noe som vil medføre at veien stedvis må skjæres 20 
m ned i terrenget. I tillegg er det gjort et overslag på å legge strekningen over heia i tunnel, variant 
3.2. Her er det store usikkerheter når det gjelder fjellkvalitet med mer. 
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Bilde 9 Utsnitt fra tverrprofiler og lengdeprofil alternativ 3 

 
 
 

 
Bilde 10 Alternativ 3, boligen på eiendom gnr/bnr 49/68 markert med rød ring 

 
Alternativ 3 vil gi tilnærmet samme konsekvenser for boligen på eiendom 49/69 som alternativ 2. I 
tillegg vil alternativ 3 føre anleggstrafikken vekk fra eksisterende boliger og hytter langs eksisterende 
vei mellom tjernet og svingen ved Litle Nordhelle. Veitraséen i alternativ 3 er kortere enn dagens vei. 
Ved dette alternativet kan noen beboere likevel få lengre kjørevei dersom veitraseen får status som 
kommunal vei. Alternativ 3 innebærer voldsomme inngrep i heia som har et urørt preg i dag.  
  

Eksisterende terreng 

Ny veilinje 
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Alternativ 3.1 anleggsvei Lengde Løpemeterpris Sum 
Oppgradering av eksisterende vei til kommunal 
asfaltert vei A-B 

920 m 2000 kr/m 1 840 000,- 

Ny anleggsvei forbi tjern  500 m 3000 kr/m 1 500 000,- 
Ny anleggsvei over heia 600 m 4000 kr/m 2 400 000,- 
Total   5 740 000,- 
 
Alternativ 3.2 anleggsvei i tunnel Lengde Løpemeterpris Sum 
Oppgradering av eksisterende vei til kommunal 
asfaltert vei A-B 

920 m 2000 kr/m   1 840 000,- 

Ny anleggsvei  700 m 3000 kr/m   2 100 000,- 
Ny anleggsvei i tunnel gjennom heia 400 m 75 000 kr/m 30 000 000,- 
Total   33 940 000,- 
 
Alternativ 3.3 kommunal vei  Lengde Løpemeterpris Sum 

Oppgradering av eksisterende vei til kommunal 
asfaltert vei A-B 

920 m 2000 kr/m 1 840 000,- 

Ny kommunal vei forbi tjern  500 m 5000 kr/m 2 500 000,- 
Ny kommunal vei over heia 600 m 8000 kr/m 4 800 000,- 
Total   9 140 000,- 
Kostnadsoverslaget har ikke med asfaltering av strekningen forbi boligen. 
 
 

  
Bilde 11 Eksempler på atkomstveier fra Hitra vindpark 
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6. Oppsummering 

Tabell 1 Sammenstilling kostnadsoverslag 

Atkomstvei alternativ Kostnadsoverslag 
Busund    8 400 000,- 
Førland – Litle Nordhelle   
Alternativ 1    4 740 000,- 
Alternativ 2.1 – anleggsvei    5 440 000,- 
Alternativ 2.2 – kommunal vei    6 640 000,- 
Alternativ 3.1 – anleggsvei    5 740 000,- 
Alternativ 3.2 – anleggsvei i tunnel 33 940 000,- 
Alternativ 3.3 – kommunal vei    9 140 000,- 
 
Sammenstillingen over viser at en oppgradering av dagens vei fra Førland til Litle Nordhelle er det 
rimeligste alternativet. Busund-alternativet blir vesentlig lengre og dermed dyrere. Det vurderes at 
dette alternativet heller ikke er et bedre alternativ enn Førland-Litle Nordhelle i forhold til ikke-prissatte 
konsekvenser.  
 
Ut fra landskapsmessige hensyn er det betenkelig å lage nye inngrep i dette landskapet og derfor vil 
alternativ 1 være å foretrekke. Det bør vurderes om virkemidler som for eksempel midlertidig skjerming 
mot innsyn og støy, og eventuell trafikkregulering kan minske ulempene for boligen på eiendom 49/69. 
Når det er sagt, vurderes det at alternativ 2.2 ut fra trafikksikkerhetshensyn vil være den klart beste 
løsningen for boligen på eiendom 49/69. Dette alternativet flytter all trafikken vekk fra huset og er en 
permanent løsning. 
 
 
 
Vedlegg 

Lengdeprofil alternativ 3 
Utvalgte tverrprofiler alternativ 3 


