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Slik bestemmelsene i forslag til plan er utformet (landbruksveg klasse 8) er dette i Normaler

for

landbruksveier – med byggebeskrivelse som beskrvet nedenfor
5.2 Veiklasse 8 – Enkel traktorvei
Veiklasse 8 er veier for transport av tømmer og landbruksprodukter med landbrukstraktor eller annet lettere
transportutstyr. Veiklassen omfatter enkle traktorveier som inngår i det permanente landbruksveinettet og som
medfører varige terrenginngrep. Standarden må i stor grad tilpasses det formål og transportutstyr veien bygges
for.
Det stilles ingen bestemte krav til aksellast, men veien skal tåle bruk av det transportutstyr den er bygget for.
Bruer skal prosjekteres og dimensjoneres for maksimal aksellast på veien.

Kommunen vil i sitt saksfremlegg legge vekt på at det er lagt opp til å kunne legge inn vann og avløp, samt at vegen
skal benytte som helårsveg og kjøreveg for personbiler. Veiklasse 8 er ikke tilpasset kjøring med personbil eller
tømmebil. Tømmebil krever 10 tonn akseltrykk. Kommunen vil i sitt saksfremlegg foreslå å legge inn
bestemmelser om at vegene opparbeides etter Normaler

for landbruksveier – med

byggebeskrivelse
Veiklasse 5 – Sommerbilvei for tømmerbil uten henger
Veiklasse 5 er bilveier beregnet for tømmertransport med bil uten henger utelukkende i barmarksperioden (veien
er fri for is og snø). Veiklassen må bare bygges på steder der det ikke er teknisk mulig eller økonomisk
forsvarlig å bygge en høyere veistandard. Denne veiklassen skal bare
benyttes i unntakstilfeller. Dimensjonerende aksellast: 13 t på bruer og 10 t på vei.
med rekkefølgekrav om at vegene skal ha opparbeidet standard i henhold til dette før vegen kan tas i bruk. Veien
vil da tilfredsstille de fysiske kravene til tømmebil og for kjøring med personbil.
Vegbredden kan være 3,5 meter. Vegklasse 5 gjør bla. at radius på veger må endres i reguleringsplan.
Kommunen ber om tilbakemelding fra forslagsstiller på denne endringen.
Ber om rask tilsvar på denne
Med vennlig hilsen
Frode Tjønn
Arealplanlegger
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