NOTAT
OPPDRAG

Kvinesheia vindkraftverk

DOKUMENTKODE

10210685-Veg-NOT-01

EMNE

Vurdering Sørhellavegen ved Rasmushelleren

TILGJENGELIGHET

Åpen

OPPDRAGSGIVER

Statkraft Vind Utvikling DA

OPPDRAGSLEDER

Christopher Ruud

KONTAKTPERSON

Knut Mollestad, Mattis Vidnes

SAKSBEHANDLER

Lars Peder Larsgård,
Ørjan Werner Jenssen

ANSVARLIG ENHET

Multiconsult ASA

KOPI

SAMMENDRAG

Statkraft har i sin konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftverk søkt om å benytte eksisterende kommunal vei,
Sørhelleveien, som en del av adkomstveien for bygging og drift av kraftverket. Sørhelleveien er planlagt benyttet fra
avkjøring fylkesvei ved Austre Førland og nesten inn til Lille Nordhelle, hvor den nye adkomstveien inn til kraftverket
begynner.
I konsesjonen for Kvinesheia vindpark har NVE satt vilkår om at Statkraft skal finne løsning for anleggsvei forbi boligen
på eiendom gnr/bnr 49/68 (Sørhelleveien 116). Vilkåret lyder som følger:
Konsesjonær skal, i samråd med Kvinesdal kommune og berørte grunneiere, foreta justeringer av trasé for atkomstvei
på strekningen ved eiendommen til Inger Lise Åmot Treland og Frank Treland. Kart over ny veitrasé skal fremmes som
en del av detaljplanen, jf. vilkår nr. 4.
Det er på bakgrunn av dette vurdert en omlegging av veien ved den aktuelle eiendommen, for å redusere de
ulempene som anleggstrafikk vil medføre for beboerne. Vurderingen er basert på befaring i området, kartstudier,
sporingsanalyser for eksisterende vei, tegninger av utbedret vei, samt opptegning av alternativ trasé.
For å imøtekomme konsesjonsvilkåret, legges den omlagte traséen (Alternativ 2) til grunn som hovedalternativ for
Statkrafts detaljplan, som utarbeides av Multiconsult. Det er derfor utarbeidet veitegninger for en slik løsning og det
er gjort en overordnet miljø – og landskapsmessig vurdering oppsummert i dette notatet.
Multiconsults vurdering er imidlertid at utbedring av eksisterende veg (Alternativ 1) klart er å anbefale fremfor en
omlegging av traséen. De positive sidene ved en slik omlegging vurderes som små i forhold til de inngrep,
landskapsvirkninger og kostnader dette vil medføre.
Alternativ 2 vil medføre en bedre trafikksikkerhet forbi boligen ved Sørhelleveien 116 i anleggsperioden (samt i mindre
grad i driftsperioden) som følge av at anleggstrafikken flyttes lenger bort fra eiendommen. En slik løsning vil imidlertid
også medføre betydelige inngrep det nåværende landskapsrommet rundt tjernet sør for tomten, samt vesentlige
ekstrakostnader knyttet til utbyggingen. Oppgradering av eksisterende vei (Alternativ 1) vurderes derfor totalt sett
som et bedre alternativ.
Avbøtende tiltak ved utbedring langs eksisterende veg kan være nedsatt hastighet kombinert med fartshumper.
Midlertidige eller permanente skjermingstiltak for å redusere ulempene for den aktuelle boligen kan også vurderes.
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Innledning
I forbindelse med utbygging av Kvinesheia vindkraftverk er det planlagt å utbedre Sørhelleveien fra
fv. 461 fram til Lille Nordhelle som atkomstveg inn til vindparkområdet. Fra Lille Nordhelle vil vegen
bli videreført som ny veg.
Sørhelleveien vil i utbyggingsperioden få anleggstrafikk i forbindelse med transport av personell og
utstyr, samt komponenter til vindmølleparken. Transport av komponenter som f.eks. vingeblader
og transformatorer vil være spesialtransporter som stiller krav til vegens bæreevne, bredde og
kurvatur både vertikalt og horisontalt.
Ca. 1 km inn fra kryss med fv. 461 vil det være bebyggelse nært inntil vegen. I konsesjonen for
Kvinesheia vindpark har NVE satt vilkår om at Statkraft skal finne løsning for anleggsvei forbi
boligen på eiendom gnr/bnr 49/68 (Sørhelleveien 116). Vilkåret lyder som følger:
Konsesjonær skal, i samråd med Kvinesdal kommune og berørte grunneiere, foreta justeringer av
trasé for atkomstvei på strekningen ved eiendommen til Inger Lise Åmot Treland og Frank Treland.
Kart over ny veitrasé skal fremmes som en del av detaljplanen, jf. vilkår nr. 4.
For å redusere ulempene i anleggsperioden for denne eiendommen har det har vært vist en
alternativ trasé for Sørhelleveien på andre siden av det lille vannet som ligger langs Sørhelleveien
på kote 296 ved Rasmushelleren.
Dette notatet tar for seg hvilke konsekvenser en slik omlegging kan ha og hvilke avbøtende tiltak
som kan iverksettes. Utbedring av vegen i eksisterende trasé er fortsatt et aktuelt alternativ.

Figur 1 Oversiktskart Sørhelleveien med nr. 116 på nordsiden og nr. 97 på sørsiden av vegen.
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Situasjonsbeskrivelse
Sørhelleveien 116 har direkte atkomst fra Sørhelleveien og eiendomsgrense mot vegen. Vegen går
over en bakketopp ved nr. 95 og ned til vannet ved nr. 116.
Det er oppført en nokså ny bolig i samme område ved gnr 49/68 (Sørhelleveien 97), som vist i figur
1. Grunnet nylig oppføring er ikke denne boligen vist i alle tilgjengelige kart.
Trafikken på Sørhelleveien er svært liten, og beboerne benytter arealet helt inntil vegen og langs
vegen i forbindelse med ulike aktiviteter, og spesielt i forbindelse med atkomst til vannet. Bortsett
fra bakketoppen, har vegen god kurvatur forbi dette området, men vegen er meget smal, og dette
begrenser hastigheten i området i en viss grad.
Det lille vannet og terrenget rundt på sørsiden danner i dag et fint landskapsrom. Området rundt
vannet er imidlertid myrlendt og generelt mindre tilgjengelig, og den beste atkomsten til vannet er
langs Sørhelleveien.

Figur 2 Sørhelleveien 116 til høyre for vegen og vannet til venstre.

Figur 3 Ortofoto som viser Sørhelleveien 116 på nordsiden, vannet og Sørhelleveien 97 før oppføring av bolig.
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Figur 4 Sporing transport vingeblader langs eksisterende veg ved bebyggelse ved tjern Rasmushelleren
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Alternative løsninger
Utbedring langs Sørhelleveien (Alternativ 1)
Utbedring av eksisterende veg kan utføres med breddeøkning mot nord forbi nr. 97, og delvis på
begge sider forbi nr. 116. Vegen heves noe i forbindelse med forsterking av bæreevnen. Vegen blir
liggende på en gunstig måte i terrenget uten store inngrep.

Figur 5 Breddeutvidelse og forsterkning eksisterende veg (Alternativ 1)
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Anleggstrafikken vil medføre økt trafikk og støy i forhold til dagens situasjon. Vest for vannet vil
bidraget være mindre på grunn av naturlig skjerming, mens anleggstrafikken vil være merkbar i
området mellom nr. 97 og 116. Vegen vil kunne gi en utrygghetsfølelse dersom hastigheten blir for
stor, og den kan oppleves som en større barriere mot vannet.
Det er viktig at trær og murer etc. langs vegen bevares i størst mulig grad i forbindelse med
vegutbedringen. Siden kurvaturen er ganske god på strekningen vil man kunne unngå ekstra
breddeutvidelse i forbindelse med spesialtransporter av f.eks. vingeblader. Anleggsmessig og
kostnadsmessig vil vegutbedring være den beste løsningen.

Ny veg på sørsiden av vannet (Alternativ 2)
Det er vist en veg på sørsiden av det lille vannet for å unngå nærhet til Sørhelleveien 116.

Figur 6 Ny veg på sørsiden av vannet (Alternativ 2). Denne linjen fremgår også av Statkrafts detaljplan.

En slik løsning vil føre vegen lenger unna den aktuelle tomten og medføre bedre trafikksikkerhet for
beboerne der. Vegen vil imidlertid være godt synlig og trafikken vil være godt hørbar. Vannet vil i
liten grad dempe støyen fra biler, og bergveggen bak vil også reflektere noe støy.
Anleggsmessig vil det bli en kostbar veg å bygge i dette myrlendte området. Vegen må enten legges
inn i en bergskjæring eller ut i vannet. Vann- eller myrdybder er ikke undersøkt, men det må
forventes at myr må graves ut og erstattes med sprengt stein, og at strandsonen mot sør vil bli
svært smal og delvis gå tapt. De skarpe kurvene vil medføre ekstra rydding og utsprengning av areal
i kurvene på grunn av de store vingebladene som skal transporteres inn. Vegen vil også bli ca. 100
m lengre enn eksisterende veg, men dette er av underordnet betydning for annet enn
anleggskostnader. Total lengde ny veg vil være ca. 700 m, hvorav ca. halvparten må karakteriseres
som vanskelig terreng.
Det er ikke registrert kjente miljøverdier nær vannet i Naturbase, Artskart, Askeladden
(kulturminner) eller i skogbruksplan (jf. Nibios «Kilden»), eller i konsekvensutredning for Kvinesheia
vindkraftverk. Det er ikke gjennomført nærmere miljøkartlegging langs mulig veitrasé sør for
vannet. Landskapsmessig vil det bli en forverring fra nåsituasjonen med en veg på hver side av
vannet. Den gamle vegen kan riktignok fjernes på deler av strekningen og langsomt gro igjen, men
atkomsten til nr. 116 må uansett opprettholdes.
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Andre alternativer
Det har tidligere vært vist et alternativ som også var lokalisert på sørsiden av vannet og videre på
sørsiden av kollen hvor bolig på nr. 97 er bygget. Denne løsningen er ikke aktuell når nr. 97 nå er
etablert.
Andre løsninger ville være å bygge ny veg helt utenom denne bebyggelsen, noe som ville medføre
store kostnader og inngrep, og en upraktisk løsning i forhold til det terrengdraget som eksisterende
veg går i.
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Sammenlikning av alternativer, anbefaling
Opprusting av vegsystemet og anleggstrafikken vil være en belastning for Sørhelleveien 116 uansett
hvilket alternativ som velges.


En veg på sørsiden av vannet kan ha positiv virkning for nr. 116, fordi man får vegen lenger
unna og fremdeles har god forbindelse til vannet, men vegen på andre siden vil også kunne
ødelegge det landskapsrommet vannet representerer i dag.



Anleggsmessig vil en veg på sørsiden av vannet være dyrere og vanskeligere å etablere enn
utbedring av eksisterende veg.



Veg på sørsiden av vannet vil representere et nytt naturinngrep i urørt natur i området. Det
er ikke grunnlag for å si at særlige miljøverdier vil bli berørt, men traseen er ikke kartlagt for
naturverdier eller kulturminner. Landskapsmessig vil en utbedring langs eksisterende veg
være en god og harmonisk veg i landskapet.

For å imøtekomme konsesjonsvilkåret, har man foreløpig lagt den omlagte traséen (Alternativ 2) til
grunn som hovedalternativ i Statkrafts detaljplan.
Multiconsults vurdering er imidlertid at utbedring av eksisterende veg klart er å anbefale, siden de
positive sidene ved å legge vegen på sørsiden av vannet er små sett hen til de inngrep,
landskapsvirkninger og kostnader dette vil medføre.
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Avbøtende tiltak
Det kan være en viss fare for at en veg med større bredde vil medføre større hastighet, med dertil
hørende unødig stor støybelastning og trafikkfare. Ved en eventuell gjennomføring av Alternativ 1,
oppgradering av eksisterende vei, bør derfor følgende tiltak vurderes:


Et aktuelt tiltak kan være nedskilting til 30 km/t gjennom dette området, men det er
tvilsomt om farsgrenseskilt alene vil redusere hastigheten i særlig grad.



Fartshumper i tillegg til redusert hastighet kan være et virkningsfullt tiltak, og dette er også
mulig på grusveg. En slik hump vil kreve et visst vedlikehold, og den bør utformes slik at
tyngre biler ikke hindres unødig, samtidig som ikke humpene i seg selv skal bidra til økt
støy. Ved spesialtransporter eller ved spesielle behov, vil humpene kunne fjernes.
Anslagsvis 3 humper med avstand ca. 200 m vil kunne gjøre nytten.



Vegen skal asfalteres etter at anleggsperioden er fullført, og da vil evt. fartshumper gjøres
permanente.



Videre kan midlertidige eller permanente skjermingstiltak vurderes for boligen ved nr. 116.
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