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Høring - NK Småkraft AS - Uttale
Kraftverk
i Lund kommune

til søknad

om bygging

av Rusdal

Viser til sak datert 21. mars 2013, angående søknad fra NK Småkraft AS om tillatelse til å
bygge Rusdal kraftverk i Lund kommune.
Kraftverket vil utnytte et fall på 210 m i Rusdalsåna. Det er tenkt en permanent veg/avkjørsel
til kraftstasjonen fra fv. 3. Til inntaket etableres en midlertidig anleggsveg i rørtraseen, også
denne med avkjørsel fra fv. 3. Rørgatetraseen er tenkt delvis lagt langs fv. 3, men enkelte
steder ser man behov for å legge rør i vegen (fv. 3) pga smale partier langs elva.
Statens vegvesen har gjennomført befaring i området 30.5.2013 sammen med representant fra
søker NK Småkraft AS. Under befaringen ble det sett på rørgatetraseens plassering i forhold
til fv. 3, samt på mulig plassering av kraftstasjon.
Fv. 3 følger Rusdalsåna, og er av lavere standard. Vegbredden er varierende fra 3,5 m til 5,0
m. Årsdøgnstrafikken er ca 150 kjøretøy pr. døgn. Fartsgrensen er 80 km/t, men pga vegens
tilstand tas det utgangspunkt i et fartsnivå på 60 km/t. Dette er faktorer som har betydning for
krav til frisikt i kryss mot fylkesvegen.
Vi har følgende merknader til søknaden:
Ved etablering av kraftstasjon skal minimum byggegrense mot fylkesvegens midte være
15 m.
Etablering av avkjørsler skal godkjennes av Statens vegvesen. Søknad sendes Plan- og
forvaltningsseksjonen, v/Tor Steinar Nordbøe. Krav til frisikt i kryss mot fv. 3 er 6 x 69
m. Svingradius i kryss skal være minimum 6 m. Bruk av eksisterende avkjørsler er også
søknadspliktige, da tiltak medfører utvidet bruk.
Midlertidige avkjørsler i anleggsfasen er søknadspliktige. Krav til dimensjonering vil
være strengere enn ved etablering av permanente kryss pga størrelsen på kjøretøyene som
skal bruke avkjørselen/vegen. Tor Steinar Nordbøe kan kontaktes ved behov for
avklaringer. Telefonnr. er 51 91 16 82.
Postadresse

Telefon: 02030

Kontoradresse

Statens vegvesen

Telefaks: 57 65 59 86

Lagårdsveien

Region vest

firmapost-vest@vegvesen.no

4010 STAVANGER

Askedalen 4
6863 Leikanger

Fakturaadresse
80

Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien

Org.nr: 971032081

18

9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

2
Graving i og langs fylkesvegen skal godkjennes av Statens vegvesen, Vegseksjonen
v/Anne Elise Njærheim.
Vi anbefaler at rørgatetraseen i hovedsak legges på vestsiden av fv. 3, slik at man får
minst mulig konflikt med fv. 3. Vi kan akseptere et begrenset antall kryssinger av
fylkesveien. Disse er også søknadspliktige. Etablering av rørgatetrasé i vegen anses som
meget uheldig, da dette vil føre til stenging av vegen i lengre perioder. Det er ikke
tilfredsstillende omkjøringsmuligheter i nærheten. Vi gjør også oppmerksom på at vi i
utgangspunktet krever minimum 3 m avstand fra vegen (asfaltkant) til rørgatetraseen.
Vi gjør forbehold om øvrige kommentarer eller merknader når detaljerte planer foreligger.
Ta gjerne kontakt hvis det er behov for avklaringer i prosessen.
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