
 
  

 
Til 

Hytte-eiere i Korgfjellet 

”Arctic Race of Norway” i Hemnes - Parkering langs Korgfjellveien 
 

Fredag 12. og lørdag 13. august kommer det internasjonale sykkelrittet ”Arctic Race of Norway” 
(ARN) til Hemnes og Helgeland. 

Hemnes kommune er en av flere vertskommuner til ARN på Helgeland. Det er på grunn av at en 
etappe av sykkelrittet har målgang i kommunen – på Korgfjellet – lørdag 13. august.   

I forbindelse med gjennomføring av sykkelrittet stenges veiene som benyttes i en periode før og i 
det sykkelrittet passerer. Denne stengingen gjøres av politi som følger syklistene hele veien. Lokale 
frivillige er plassert i alle kryss og utkjøringer, og bidrar til å sikre at det ikke kommer 
uvedkommende i veien der sykkelrittet går. 

Nød-etatene vil alltid kunne passere sykkelrittet ved behov. 

Korgfjellveien – parkering / forkjørsveg 
Fra og med 1. august 2016 reguleres Korgfjellveien som forkjørsveg, fra Korgen til Knutli, påkjørsel 
på E6. Hensikten er å sikre god fremkommelighet for publikum. 

Trafikkreglene § 17 regulerer stans og parkering, og gjelder selvfølgelig til enhver tid. Regulering av 
Korgfjellveien til forkjørsveg innebærer strengere regulering av parkering på kjørebanen. 

Trafikkreglenes § 17, pkt 3 

På forkjørsveg med høyere fartsgrense enn 50 km i timen er det forbudt å parkere på kjørebanen. 

I praksis betyr det at parkering må skje utenfor hvit stiplet kantlinje langs vegskulder. Parkering på 
kjørebanen kan medføre borttauing. 

Parkering 
Hytteeiere som ønsker å være på hytta på Korgfjellet i perioden 11. – 14. august anmodes om å 
parkere på utkjørsler/avkjørsler som til vanlig benyttes, utenfor kjørebanen.  Unntak listes opp 
nedenfor: 

Parkering – nordsiden (Hemnes) 
Parkeringslommer på strekningen ”Folkehjelpshytta” til Korgfjellet fjellstue som normalt er 
tilgjengelig, vil lørdag 13. august bli sperret med gjerder, ca 1 km langs begge sider av vegen.  Dette 
er for å gi publikum best mulig tilgang til sykkelrittet like før målgang. Parkeringslommen ved 
”Folkehjelpshytta” benyttes som snuplass for buss, og vil ikke være tilgjengelig for parkering. 

Det anbefales å ikke benytte parkeringslommer ovenfor ”Folkehjelpshytta” da disse vil være fylt av 
publikum, med mindre du kan plassere bilen godt utenfor veibanen / gjerdet. 

Kommunale parkeringslommer mellom Folkehjelpshytta og Preikstolmoen vil bli skilta for Bobiler 
og kan derfor ikke benyttes fra torsdag 11. – søndag 14. august.  
 
 
 



 
 
Preikstolmoen blir sperret for parkering på grunn av aktivitetstilbud her. 

Hattsætra og parkeringslomma sør for setra, vil være stengt for parkering på grunn av 
aktivitetstilbud her. 

Parkering - sørsiden (Vefsn)  
Strekning fra Korgfjellet fjellstue til garasje i Svalvassdalen er forbehold ARN´s biler. 

Området rundt garasjen i Svalvassdalen blir sperret av, og skal blant annet benyttes som snuplass 
for busser. 

Øvrig parkering langs Korgfjellvegen på sørsiden må skje på parkeringslommer og avkjørsler 
utenfor hvit kantlinje der det ikke er merket med reservert parkering (bl.a. blir parkeringen ved den 
gamle tunellen reservert).  

 
Arrangement Korgfjellet 

Hemnes kommune legger til rette for familiearrangement på området rundt Korgfjellet fjellstue 
både fredag 12. og lørdag 13. august.  Detaljer om aktiviteter og tilbud her finner du blant annet på 
hjemmesiden til Hemnes kommune, www.hemneskommune.no/ARN  

 
Publikumstilstrømning 
I forbindelse med sykkelrittet og arrangementene på Korgfjellet forventes stor tilstrømning av 
publikum. Det er tilrettelagt for parkering i Hemnes på betjente områder, og shuttel-buss vil frakte 
publikum opp fjellet.  Både sør- og nord-siden vil bli benyttet til dette. 

Det forventes også at hytte-eiere benytter sine hytter i perioden, og at de også fyller hyttene med 
gjester som vil være tilstede på Korgfjellet.  Denne tilstrømningen vil også kunne innebære flere 
biler enn normalt på arealer som normalt benyttes til parkering. 

I dagene før 12. og 13. august vil mye rigging på Korgfjellet skje, og merking av sperrede områder, 
parkering etc. Fra fredag 12. august om morgenen vil trafikk opp og ned Korgfjellet bli regulert, 
inntil det blir stengt for biltrafikk.  Adkomst vil da bli mulig via shuttel-buss, sykkel eller gå.  I en 
periode på 2 til 4 timer begge dager blir Korgfjellveien stengt av Arctic Race av den politieskorte 
som hele tiden følger syklistene. 

Det anmodes om at man følger informasjon og anvisninger som blir publisert gjennom media, og på 
Hemnes kommunes hjemmeside. 

Hemnes kommune ønsker alle hjertelig velkommen til en stor folkefest på Korgfjellet i anledning 
Arctic Race of Norway   
 
Mvh 
John-Helge Vang og Marit Valla  
Prosjektledere for Arctic Race i Hemnes kommune 

 

 

 
 

 

Postadresse 

Hemnes kommune 

Servicekontoret 

Sentrumsveien 1 

8640 KORGEN 

Besøksadresse 

Sentrumsveien 1 

8646 KORGEN 

E-post: 

postmottak@hemnes.kommune.no 

Foretaksregisteret 

846 316 442 

Hovedkontoradresse 

Sentrumsveien 1 

8646 KORGEN 

Telefon 

+47 75 19 70 00 

Telefaks 

+47 75 19 71 01 

Bankkonto 

4512 05 00280 

http://www.hemneskommune.no/ARN
mailto:postmottak@hemnes.kommune.no

