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Forord 

Denne temautredningen er utarbeidet som en del av arbeidet med ny hovedvannledning fra 

vannbehandlingsanlegget ved Langavatnet i Gjesdal kommune, til Tjensvoll høydebasseng i 

Stavanger kommune. Rapporten tar for seg temaet nærmiljø og friluftsliv i henhold til 

planprogrammet som er fastsatt av Gjesdal kommune, Time kommune, Klepp kommune, Sandnes 

kommune, Sola kommune og Stavanger kommune. 

Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er IVAR IKS. 

Hos IVAR IKS leder Jonn Egil Berget arbeidet med reguleringsplanen. Hos COWI AS er Jon Håvard 

Lien prosjektleder. Fagansvarlig for temaet nærmiljø og friluftsliv har vært Kåre Magnus Grønning. 

 

Juli 2019 

Stavanger 



 

 

     

DETALJREGULERING MED KU FOR NY HOVEDVANNLEDNING VEST 

GJESDAL, TIME, KLEPP, SANDNES, SOLA OG STAVANGER  

 4  

  

INNHOLD 

Forord 3 

1 Sammendrag 7 

1.1 Delstrekning Gjesdal 7 

1.2 Delstrekning Time 9 

1.3 Delstrekning Klepp 10 

1.4 Delstrekning Sandnes 11 

1.5 Delstrekning Sola 13 

1.6 Delstrekning Stavanger 15 

1.7 Samla tiltak 16 

2 Innledning 19 

2.1 Mål for planarbeidet 19 

2.2 Beskrivelse av tiltaket 19 

2.3 0-alternativet 20 

2.4 Utdrag fra planprogrammet 21 

2.5 Influensområdet 21 

2.6 Gjeldende rammer og premisser 25 

3 Metode og datagrunnlag 27 

3.1 Datagrunnlag 27 

3.2 Kriterier for verdi 28 

3.3 Kriterier for vurdering av påvirkning 30 

3.4 Kriterier for konsekvens 31 

3.5 Avgrensning av temaet 32 

3.6 Usikkerhet 32 

4 Dagens situasjon 34 

5 Konsekvenser av tiltaket 40 

5.1 Delstrekning Gjesdal 40 

5.2 Delstrekning Time 52 

5.3 Delstrekning Klepp 64 

5.4 Delstrekning Sandnes 73 

5.5 Delstrekning Sola 82 

5.6 Delstrekning Stavanger 96 



 

 

     

DETALJREGULERING MED KU FOR NY HOVEDVANNLEDNING VEST 

GJESDAL, TIME, KLEPP, SANDNES, SOLA OG STAVANGER  

 5  

  

6 Supplerende undersøkelser 105 

7 Vedlegg 106 

8 Referanser / kilder 107 

8.1 Skriftlige kilder og digitale kilder 107 

8.2 Muntlige kilder 108 

 





 

 

     

DETALJREGULERING MED KU FOR NY HOVEDVANNLEDNING VEST 

GJESDAL, TIME, KLEPP, SANDNES, SOLA OG STAVANGER  

 7  

  

1 Sammendrag 

Det er utarbeidet strekningsvise (kommunevise) sammendrag for KU-tema nærmiljø og friluftsliv. 

Metode og datagrunnlag er behandlet i eget kapittel 3. Konsekvensutredningen er ikke utført etter 

Statens vegvesen sin håndbok, men vurdering av verdi, omfang og konsekvenser skal kunne 

etterprøves, men metoden angir hvilke kriterier vi legger til grunn i vurderingene våre. 

1.1 Delstrekning Gjesdal 

1.1.1 Konsekvensutredning 

Delstrekningen går fra Langavatnet i øst, forbi Edlandsvatnet og fram til kommunegrensen ved 

Fjermestadvatnet i vest. Ved Langavatnet vannbehandlingsanlegget går ny ledningstrase igjennom 

beiteområder og jordbruksareal på nedsiden av Neseskogen før vannledningen legges ned i 

Edlandsvatnet. Ledningen kommer opp på vestsiden av Edlandsvatnet ved boligområdet 

Neseveien. Hovedvannledningen krysser deretter både Neseveien og Timeveien før vannledningen 

går vestover over landbruksareal på sørsiden av Fjermestadvatnet fram til kommunegrensen. 

 

Konsekvenser av tiltaket 

Gjennom Gjesdal kommune har planlagte tiltak i svært liten grad varige og betydelige 

konsekvenser for nærmiljø og friluftslivsområder. De verdifulle områdene som i størst grad blir 

direkte berørt er Edlandsvatnet med graving i strandsonen og utlegging av hovedvannledning på 

innsjøbunnen. Etter endt arbeid vil områder som er gravet ut reetableres og naturlig gro til. Ved 

Fjermestadvatnet må eksisterende turveg krysses og reetableres lik dagens situasjon. Nye fyllinger 

på landbruksareal ved Neset og ved Fjermestadvatnet vil revegeteres og har liten betydning for 

nærmiljø og friluftsliv. 

Konsekvenser i anleggsperioden 

I anleggsperioden vil tiltaket medføre kryssing av Neseveien med tilhørende barrierevirking for 

ferdsel, støyforurensning og økt tungtrafikk forbi boligområdet. Som følge av anleggsarbeid vil 

også Neseskogen bli indirekte påvirket og berørt.  
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Figur 1-1: Viser delområdene og verdi i Gjesdal kommune (illustrasjon: COWI AS). 

1.1.2 Avbøtende tiltak 

Permanent situasjon 

Ved fjerning av traktorveger og eller turveger/turstier under anleggsperioden må disse opparbeides 

igjen og tilbakeføres etter endt arbeid. Dette gjelder i hovedsak ved etablering av 

hovedvannledningen gjennom beiteområdene ved Neset og langs kanten av Neseskogen, samt 

turvegen over landbruksområdene ved Fjermestadvatnet. Tiltak for å unngå partikkelspredning ved 

graving i strandsonen ses på som et viktig avbøtende tiltak for å forhindre partikkelspredning i 

Edlandsvatnet. 

Anleggsperioden 

Som følge av støyende anleggsarbeid og behov for sprengning av grunnfjell enkelte steder bør 

denne type arbeid utføres på morgen og formiddag da brukere i stor grad benytter områdene etter 

arbeidstid og helger. Ved kryssing av spesielt Neseveien og turveger ved Neseskogen og 

Fjermestadvatnet bør det tilrettelegges for turgåere og barn og unge. Dette innebærer midlertidige 

omveger som plasseres et stykke unna området hvor det pågår anleggsarbeid, og som er godt 

skiltet. Inngjerding av omveger er et tiltak som bidrar til generell sikkerhet men som også bidrar til 

at området oppfattes av barn og unge som trygt å ferdes i. 



 

 

     

DETALJREGULERING MED KU FOR NY HOVEDVANNLEDNING VEST 

GJESDAL, TIME, KLEPP, SANDNES, SOLA OG STAVANGER  

 9  

  

1.2 Delstrekning Time 

1.2.1 Konsekvensutredning 

Delstrekningen går fra Fjermestadvatnet i øst, forbi landbruksområder langs med Fjermestadvegen 

fram til tettstedet Kvernaland og Frøylandsvatnet i vest. Fra Fjermestadvatnet er det planlagt to 

alternativer til ledningstrase fram til Fjermestadvegen/Skrebergveien, som innebærer enten 

tilkobling til eksisterende eller etablering av nytt ventilkammer. Alternativene har små forskjeller. 

Fra Fjermestadvegen/Skrebergveien etableres hovedvannledningen på nordsiden av 

Fjermestadvegen i et lavtliggende område for jordbruk før ledningen krysser til sørsiden av 

Fjermestadvegen forbi boligområdet Juvelvegen til nytt ventilkammer på Kvernaland.  Videre går 

hovedvannledningen vestover og krysser Kvernelandsvegen, for deretter går mot 

kommunegrensen i Frøylandsvatnet forbi landbruksområdene på Tegle/Netland. 

Konsekvenser av tiltaket 

Gjennom Time kommune er det få betydelige permanente konsekvenser ved etablering av nye 

planlagte tiltak og anlegg. Permanente konsekvenser vil være etablering av ei ny fylling ved 

Fjermestadbekken og etablering av nytt ventilkammer i kort avstand til bolig ved Kvernaland.  

 

Konsekvenser i anleggsperioden 

I anleggsperioden vil det være arbeidet forbi boligområdene Juvelvegen og Kringlemyr som gir 

indirekte konsekvenser for beboere vedrørende støy, midlertidig beslag av areal brukt til friluftsliv, 

samt barriereeffekt av arbeidet for ferdsel til Njåfjellet og skoleveg via Kvernelandsvegen.  

Områdene ved Tegle/Netland i liten grad brukt og anleggsarbeidet vurderes å ha liten påvirkning 

på dette området og Frøylandsvatnet sådan. 

 
Figur 1-2: Viser delområdene og verdi i Time kommune (illustrasjon: COWI AS). 
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1.2.2 Avbøtende tiltak 

Anleggsperioden 

Støyende arbeid bør utføres i normal arbeidstid i forhold til sjenanse for beboere ved Juvelvegen og 

Kringlemyr. Ved etablering av ledning på landbruksområdet sør for Juvelvegen bør det legges til 

rette for midlertidige kryssinger av ledningstraseen slik at ferdsel mot Njåfjellet ikke blir hindret. 

Ved kryssing av gang- og sykkelveg ved Kvernelandsvegen og traktorveger for gåturer rundt 

Frøylandsvatnet og mot Njåskogen bør kryssingene tilrettelegges og plasseres vekk fra aktuelt 

arbeidsområdet med oversiktlig skilting.  Eventuell inngjerding av tiltaket på disse stedene kan 

være aktuelt. 

Permanent situasjon 

Ved plassering av nytt ventilkammer ved bolig/gårdsbruk på Kvernaland vil det være 

hensiktsmessig at bygning plasseres i samme retning som eksisterende bygninger og eventuelt at 

det brukes samme fargekombinasjoner på materialer. Ny bygning for ventilkammeret vil dermed 

stå i stil med eksisterende bygninger og påvirkningsgraden av tiltaket på beboernes daglige 

livsmiljø og uteareal minimeres. Bruk av siltgardin ved graving i strandsonen ses på som et viktig 

avbøtende tiltak for å forhindre partikkelspredning i Frøylandsvatnet. 

1.3 Delstrekning Klepp 

1.3.1 Konsekvensutredning 

Hovedvannledningen starter på bunnen av Frøylandsvatnet ved kommunegrensen og kommer opp 

ved Engjelsvåg. Ved Engjelsvåg vil det etableres nytt ventilkammer på landbruksareal i nærheten 

av eksisterende boligbebyggelse. Hovedvannledningen krysser deretter Engelsvollvegen og går 

nordover over landbruksareal ved Øksnavad og fram til nytt ventilkammer på Lonaheia. Fra 

Lonaheia krysser hovedvannledning elva Figgjo og over til Sandens kommune. På nordsiden av 

Øksnevadvegen/Haugane vil det etableres ei større fylling som bygges opp av overskuddsmasser 

fra gravearbeidet i Klepp kommune. 

Konsekvenser av tiltaket 

I Klepp kommune vil tiltaket gi få endringer som medfører konsekvens for nærmiljø og friluftsliv. 

Tiltak som vil gi utslag for nærmiljø og friluftsliv er arealbeslaget på Lonaheia med tilhørende hogst 

av denne tette granskogen som er en verdifull kvalitet for området.  

Konsekvenser i anleggsperioden 

Generelt vil anleggsarbeidet midlertidig medvirke til lavere bruksfrekvens i området ved Lonaheia 

og Lonavatnet med økt tung trafikk og større anleggsmaskiner i drift. Dette gjelder 

friluftsaktiviteter som fiske, gåturer og rekreasjon. Kryssing av turveger, turstier og adkomstveger 

og gang- og sykkelveger langs med fylkesveger kan oppfattes som mindre barriere i forhold til 

bruken som skoleveg. 
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Figur 1-3: Viser delområdene og verdi i Klepp kommune (illustrasjon: COWI AS). 

1.3.2 Avbøtende tiltak 

Anleggsperioden 

Støyende arbeid bør utføres i normal arbeidstid for å unngå større sjenanse for beboere ved 

adkomstvegen Engelsvåg. Ved etablering av hovedvannledningen gjennom Frøylandsvatnet og 

Lonaheia bør turveger og turstier legges om, slik at bruken av området kan fortsette selv under 

anleggsperioden. Ved kryssing av gang- og sykkelveger bør kryssing inngjerdes og det bør være 

god skilting av omleggingsveger.  

Permanent situasjon 

Eksisterende turveger og turstier vil måtte reetableres etter endt arbeid.  

Tiltak for å unngå partikkelspredning ved graving gjennom Figgjoelva ses på som et viktig 

avbøtende tiltak for å forhindre konsekvenser for lakse- og aurefiske som friluftsaktivitet. 

1.4 Delstrekning Sandnes 

1.4.1 Konsekvensutredning 

Fra elva Figgjo i sør går hovedvannledningen i gjennom større landbruksområder med spredt 

boligbebyggelse fram til Todneimlia boligområdet hvor det etableres nytt ventilkammer i et mindre 

skogholt. Hovedvannledning går deretter videre nordover til Årsvoll, Broholen og fram til 

Somaleiren ved kommunegrensen mellom Sola og Sandnes kommune. Hovedvannledningen vil 

krysse flere fylkesveger og interne adkomstveger, blant annet Jærvegen, Brunesveien, 
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Skjævelandsveien, Leiteveien, Todnheimveien, Heigreveien, Gamle Folkvord vei, Årsvollveien og 

Sandnesveien. Flere av disse vegene har gang- og sykkelveg og blir benyttes som skoleveg. Noen 

av vegene innehar spesielle kvaliteter for rekreasjon, gåturer, sykkelturer. Dette gjelder spesielt 

Todnheimveien og Gamle Folkvord vei. 

Konsekvenser av tiltaket 

Hogst av høy vegetasjon i skogholtet ved boligområdet Todneimlia er permanente endringer som 

vil gi noe forringelse for nærmiljø og friluftsliv gjennom Sandnes kommune. 

Konsekvenser i anleggsperioden 

Generelt vil anleggsarbeidet midlertidig medvirke til lavere bruksfrekvens i området ved Lonavatnet 

med graving i Figgjoelva. Dette gjelder friluftsaktiviteter som fiske, gåturer og rekreasjon. Kryssing 

av turveger, turstier og adkomstveger og gang- og sykkelveger langs med fylkesveger kan 

oppfattes som mindre barriere i forhold til bruken som skoleveg i anleggsperioden. 

 

 
Figur 1-4: Viser delområdene og verdi i Sandnes kommune (illustrasjon: COWI AS). 

 

1.4.2 Avbøtende tiltak 

Anleggsperioden 

Ved etablering av hovedvannledning gjennom Skjæveland bør Skjævelandsveien midlertidig legges 

om slik at Osa barnehage kan ta gåturer til skogholtet Kuleberget, og bruken av området kan 

fortsette selv under anleggsperioden. Ved kryssing av gang- og sykkelveger bør kryssing 

inngjerdes og det bør være god skilting av omleggingsveger.  
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Permanent situasjon 

Eksisterende turveger og turstier vil måtte reetableres etter endt arbeid.  

Tiltak for å unngå partikkelspredning ved graving gjennom Figgjoelva ses på som et viktig 

avbøtende tiltak for å forhindre konsekvenser for lakse- og aurefiske som friluftsaktivitet. 

1.5 Delstrekning Sola 

1.5.1 Konsekvensutredning 

Delstrekningen går fra fylkesvegen Forusbeen i sør, forbi Bæreimsfjellet og langs østlige ytterkant 

av boligområdet Sande/Skadberg fram til friluftsområdet Kjerrberget. Fra Kjerrberget går 

hovedvannledningen nordover på østlige side av Åsnuten fram til nytt ventilkammer som skal 

etableres på jordbruksarealene på Røyneberg. Hovedvannledningen går så forbi sørlig del av 

boligområdet Nesbu Alle, for deretter å krysse Nesbuvegen fram til nytt ventilkammer ved 

jordbruksareal på Grannes. Fra ventilkammeret på Grannes vil hovedvannledningen krysse 

Madlavegen og videre legges i jordbruksareal nedenfor boligområdet Granneslia fram til 

kommunegrensen mellom Sola og Stavanger kommune. For å minimere inngrep i eksisterende 

terreng vil hovedvannledningen borres igjennom Bæreimsfjellet og Kjerrberget. For å bli kvitt 

overskuddsmasser ved etablering av ledningstrase vil overskuddsmasser transportere til 

eksisterende mottak på Blåberget mottak (Norstone). 

Konsekvenser av tiltaket 

Ledningstraseen går igjennom eller grenser til flere områder som har svært stor verdi for nærmiljø 

og friluftsliv. For å forhindre større inngrep vil det borres igjennom Bæreimsfjellet og Kjerrberget. 

Permanente endringer som gir noe utslag for nærmiljø og friluftsliv er fjerning av skog og høy 

vegetasjon ved Kjerrberget og gjennom Åsnuten. Ellers vil det også være behov for riving av en 

bygning på en privat boligtomt ved Åsenvegen.  

Konsekvenser i anleggsperioden 

I anleggsperioden vil tiltaket genere støy og økt tungtrafikk ved enkelte boligområder, og krysse 

flere turveger i anleggsperioden. Totalt sett vurderes konsekvensene av planlagte tiltak å være av 

mindre betydning for nærmiljø og friluftsliv. 
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Figur 1-5: Viser delområdene og verdi i Sola kommune (illustrasjon: COWI AS). 

1.5.2 Avbøtende tiltak 

Anleggsperioden 

Som følge av støyende anleggsarbeid og behov for sprengning av grunnfjell enkelte steder bør 

denne type arbeid utføres på morgen og formiddag da brukere i stor grad benytter områdene etter 

arbeidstid og helger (unntatt skoler/barnehager). Ved kryssing av turveger ved Kjerrberget og 

Åsnuten bør det tilrettelegges for turgåere og barn og unge. Dette innebærer midlertidige omveger 

som er godt skiltet. Generelt er inngjerding av omveger et tiltak som bidrar til generell sikkerhet 

og som også bidrar til at området oppfattes som trygt å ferdes i av barn og unge. Dette ses på som 

spesielt aktuelt for skolevegene Åsenvegen, Nesbu Alle og Madlavegen. Som avbøtende tiltak for å 

forhindre redusert bruk av golfbanen til Sola golfklubb, bør anleggsarbeidet gjennom golfbanen 

utføres i perioden november – mars måned. 

Permanent situasjon 

Ved fjerning av traktorveger og eller turveger/turstier under anleggsperioden må disse opparbeides 

igjen og tilbakeføres etter endt arbeid. Dette gjelder i hovedsak ved etablering av 

hovedvannledningen ved Kjerrberget, Åsnuten og gjennom Røyneberg. 
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1.6 Delstrekning Stavanger 

1.6.1 Konsekvensutredning 

Hovedvannledningen borres igjennom grunnfjellet fra Granneslia boligområdet fram til 

leilighetsbyggene ved den nordlige delen av kulturmiljøområdet "Jernaldergården". Fra 

leilighetsbyggene vil hovedvannledningen gå fram til Tjensvoll høydebasseng via gang- og 

sykkelveger og friområder. 

Konsekvenser av tiltaket 

Gjennom Stavanger kommune har planlagte tiltak i liten grad varige og betydelige konsekvenser 

for nærmiljø og friluftslivsområder. De områdene som blir direkte berørt er friområdet ved 

Madlamarkveien og friområdet ved Tjensvoll høydebasseng hvor det vil være tap av trær og høy 

vegetasjon. 

Konsekvenser i anleggsperioden 

Som følge av anleggsarbeid og økt støyforurensning og økt tungtrafikk vil beboere på Tjensvoll bli 

berørt i en gitt tidsperioden.  

 
Figur 1-6: Viser delområdene og verdi i Stavanger kommune (illustrasjon: COWI AS). 

1.6.2 Avbøtende tiltak 

Anleggsperioden 

Under anleggsperioden må det etableres midlertidige omleggingsveger for eksisterende turveger og 

gang- og sykkelveger. Inngjerding og god skilting er viktige tiltak som medvirker til at tiltaket ikke 

oppfattes som en barriere for barn og unge. Siden det bor svært mange personer i og rundt 
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delområdene som bruker og ferdes gjennom delområdene, kan det være avbøtende og sende ut et 

informasjonsbrev til beboere og i tillegg sende ut en varslingsannonse i avis/internett god tid i 

forveien før anleggsarbeidet starter. På den måten kan anleggsarbeidet gjennomføres så smidig 

som mulig når berørte parter er informert om tiltakets omfang, tidsperiode og hindringer/løsninger. 

Permanent situasjon 

Tiltaket medfører få permanente endringer. Reetablering av ferdselsveger og vegetasjon må 

utføres etter endt arbeid. Det vurderes ikke ytterligere avbøtende tiltak for anlegget. 

1.7 Samla tiltak 

Tiltaket vil gjennom de seks kommunene medføre få permanente endringer som har betydning for 

nærmiljø og friluftsliv. 

De største endringene er tap av trær og vegetasjon i skogholtet ved Todneimlia i Sandnes 

kommune, Lonaheia i Klepp kommune og ved Kjerrberget og Åsnuten i Sola kommune. 

De midlertidige konsekvensene tiltaket medfører er barrierevirkning, økt støyforurensning og 

tungtrafikk. 

Totalt sett vil vurderes konsekvensene ved å etablere av ny hovedvannledning og tilhørende anlegg 

som minimale. 

 

Tabell 1-1: Viser sammenstilling av verdi, påvirkning og konsekvensgrad for delområdene i Gjesdal kommune 
(illustrasjon: COWI AS). 

Delstrekning Gjesdal kommune  

Delområde Verdi Påvirkning Konsekvensgrad 

1. Langavatnet 

Vannbehandlingsanlegg 

Uten betydning Ubetydelig endring 0 

2. Neset Noe Ubetydelig endring 0 

3. Edlandsfjellet Stor Ubetydelig endring 0 

4. Trodalen Stor Ubetydelig endring 0 

5. Edlandsvatnet Stor Ubetydelig endring 0 

6. Neseveien Stor Ubetydelig endring 0 

7. Timeveien Uten betydning Ubetydelig endring 0 

8. Fjermestadvatnet Middels Ubetydelig endring 0 

9. Skotjørna Noe Ubetydelig endring 0 
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Tabell 1-2: Viser sammenstilling av verdi, påvirkning og konsekvensgrad for delområdene i Time kommune 
(illustrasjon: COWI AS). 

 

Tabell 1-3: Viser sammenstilling av verdi, påvirkning og konsekvensgrad for delområdene i Klepp kommune 
(illustrasjon: COWI AS). 

Delstrekning Klepp kommune  

Delområde Verdi Påvirkning Konsekvensgrad 

18. Frøylandsvatnet Stor Ubetydelig endring 0 

19. Engjelsvåg Middels Ubetydelig endring 0 

20. Eikebakken/ 

      Plogfabrikkvegen 

Uten betydning Ubetydelig endring 0 

21. Øksnavad Uten betydning Ubetydelig endring 0 

22. Øksnevadvegen Noe Ubetydelig endring 0 

23. Lonaheia/Lonavatnet Stor Noe forringet - 

 

Tabell 1-4: Viser sammenstilling av verdi, påvirkning og konsekvensgrad for delområdene i Sandnes kommune 
(illustrasjon: COWI AS). 

Delstrekning Sandnes kommune  

Delområde Verdi Påvirkning Konsekvensgrad 

24. Lonavatnet/Jærvegen Stor Ubetydelig endring 0 

25. Skjæveland Noe Ubetydelig endring 0 

26. Skjævelandveien Stor Ubetydelig endring 0 

27. Todnemlia Middels Noe forringet - 

28. Gamle Folkvord vei Uten betydning Noe forringet 0 

29. Årsvollveien/Somaleiren 

       

Noe Ubetydelig endring 0 

 

 

Delstrekning Time kommune  

Delområde Verdi Påvirkning Konsekvensgrad 

10. Hålandshammeren Stor Ubetydelig endring 0 

11. Fjermestadvatnet Middels Ubetydelig endring 0 

12. Fjermestad Noe Ubetydelig endring 0 

13. Fjermestadvegen Noe Ubetydelig endring 0 

14. Juvelvegen Stor Ubetydelig endring 0 

15. Kvernaland Middels Ubetydelig endring 0 

16. Netland/Tegle Noe Ubetydelig endring 0 

17. Frøylandsvatnet Stor Ubetydelig endring 0 
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Tabell 1-5: Viser sammenstilling av verdi, påvirkning og konsekvensgrad for delområdene i Sola kommune 
(illustrasjon: COWI AS). 

Delstrekning Sola kommune  

Delområde Verdi Påvirkning Konsekvensgrad 

30. Bruholen Noe Ubetydelig endring 0 

31. Forusbeen/Solvang Noe Ubetydelig endring 0 

32. Skadberg Stor Ubetydelig endring 0 

33. Kjerrberget Svært stor verdi Noe forringet - 

34. Åsnuten Svært stor verdi Noe forringet - 

35. Røyneberg Middels Ubetydelig endring 0 

36. Blåberget Uten betydning Ubetydelig endring 0 

37. Nesbu Alle/Grannes skole Stor Ubetydelig endring 0 

38. Grannes Noe Ubetydelig endring 0 

39. Granneslia Stor Ubetydelig endring 0 

 

Tabell 1-6: Viser sammenstilling av verdi, påvirkning og konsekvensgrad for delområdene i Sola kommune 
(illustrasjon: COWI AS). 

Delstrekning Stavanger kommune  

Delområde Verdi Påvirkning Konsekvensgrad 

40. Nesbuveien/Grannes Uten betydning Ubetydelig endring 0 

41. Universitet i Stavanger Svært stor verdi Ubetydelig endring 0 

42. Madlalia/Gosen Stor Ubetydelig endring 0 

43. Jernaldergården Svært stor verdi Ubetydelig endring 0 

44. Tjensvoll  Svært stor verdi Ubetydelig endring 0 
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2 Innledning 

2.1 Mål for planarbeidet 

Tiltakshaver IVAR IKS (interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk for kommunene Finnøy, 

Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand, Time og 

Hjelmeland), ønsker å utarbeide en detaljreguleringsplan for ny hovedvannledning fra 

vannbehandlingsanlegget ved Langavatnet i Gjesdal kommune, til Tjensvoll høydebasseng i 

Stavanger kommune. Planområdet strekker seg til sammen over 32,5 km, og går gjennom seks 

kommuner: Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger. 

Formålet er å sikre vannforsyningen i regionen der tiltakshaver (IVAR IKS) er ansvarlig på vegne 

av medlemskommunene. 

COWI er engasjert for å bistå som planfaglig konsulent.  

2.2 Beskrivelse av tiltaket 

Rørledningen skal gå fra nytt vannbehandlingsanlegg ved Langavatnet til Tjensvoll høydebasseng 

og det er foreløpig antatt en dimensjon på Ø1200 - 1500 mm. Det er i oppstartsfasen kartlagt 

behov for syv ventilkamre og ett styringsbasseng tilknyttet den nye hovedvannledningen. Det vil 

bli regulert alternative traseer på to strekninger – to alternative traseer i Time kommune ved 

Fjermestad og to alternative tunnel/grovhullsboringer inn mot Tjensvoll i Stavanger henholdsvis 

påhugg fra Madlalia eller Renneberget. Bare ett av trasealternativene vil bli vedtatt. 

Ledningstraseen er vist i kart Figur 2-1. 
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Figur 2-1  Illustrasjonen viser eksisterende VA (rød strek), forslag til ny trasé (blå strek), planlagt 

varslingsområde (hvit strek), og planlagt bebyggelse (gule punkter). (Kartkilde: Google earth) 

Det er ikke identifisert behov for å oppføre ventilkamre eller styringsbasseng i tilknytning til ny 

hovedvannledning i Gjesdal kommune. 

Ledningstraséen bør helst gå mest mulig i en rett strekning, da ledningen er en rigid konstruksjon 

med liten avvinkling i muffeskjøtene. Overdekning over vannledning vil være minimum 1,2 meter, 

og grøftedybden vil være minimum 3,5 meter.  

Tiltaket vil i hovedsak bygges under bakken og massehåndtering vil bli etterstrebet løst i samsvar 

med Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018 - 2040, vedtatt 17.12.2017.  

2.3 0-alternativet 

I en konsekvensutredning skal konsekvenser av et tiltak vurderes i forhold til 0-alternativet. 0-

alternativet er en referansesituasjon som utgjør sammenligningsgrunnlaget som alternativer skal 

sammenlignes med.  
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0-alternativet for dette planarbeidet er dagens situasjon der hovedvannledningen ikke blir bygget, 

samt relevante vedtatte planer i varslingsområdet.  

2.4 Utdrag fra planprogrammet 

Planprogrammet tar for seg de ulike temaene som man på dette stadiet i planprosessen er kjent 

med, og som man mener må utredes nærmere i konsekvensutredningen når man har et konkret 

planforslag. I "Forskrift om konsekvensutredninger" er det i § 17 vist til at konsekvensutredningen 

skal tilpasses den aktuelle planen eller tiltaket, og være relevant for de beslutninger som skal tas. I 

planprogrammet er det valgt å kun ta med de tema som er vurdert til å være relevante 

beslutningsgrunnlag for planarbeidet og tiltakene som planlegges. 

Utredningsbehovet for temaet nærmiljø og friluftsliv er i planprogrammene satt til følgende 

punkter:  

" Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, inkludert områder og ferdselsårer som 

ligger nær der folk bor, og der folk ferdes til fots eller på sykkel. Friluftsliv defineres som opphold 

og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikt på miljøforandring og naturopplevelse. Temaet tar for 

seg både nærområder og større friluftsområder. Tiltakets innvirkning på nærmiljø og friluftsliv vil 

bli konsekvensutredet i planarbeidet.  

Det vil bli tatt utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon fra datakilder som kart, ortofoto, 

overordna planer og føringer, fylkeskommunale planer, kommunale planer og temaplaner. I tillegg 

vil det bli utført befaring av området. Registreringer vil bli brukt som underlag for avgrensing av 

influensområde, samt for verdivurderinger av arealene innenfor influensområdet.  

I konsekvensutredningen skal det vurderes hvordan tiltaket innvirker på de fysiske forholdene og 

mulighetene for opphold, lek, rekreasjon og fysisk aktivitet, både i anleggsperioden og etter at 

tiltakene i planen er opparbeidet. Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes. Anleggsperioden er 

særlig relevant.  

I planarbeidet må det ses på hvordan man kan legge føringer for å sikre god tilgjengelighet både i 

anleggsperioden og etter at tiltakene er bygget. Det blir viktig å sikre tilgang til friområder og 

friluftsområder, ferdselslinjer på tvers av anlegget og sikker skoleveg." 

2.5 Influensområdet  

Ved etablering av ny vannledning på strekningen fra nytt vannbehandlingsanlegg ved Langavatnet 

til Tjensvoll høydebasseng er områder som er viktige for nærmiljø og friluftsliv ofte del av et større 

nettverk/grønnstruktur. Områder som man vurderer blir påvirket av nytt tiltak (direkte/indirekte) 

inngår da i det som kalles et influensområde. For fastsetting av et influensområde tas planområdet 

som utgangspunkt, men noen planvirkninger kan strekke seg ut over planområdet for enkelte 

tema. Influensområdet kan dermed strekke seg relativt langt ut fra ledningskorridoren hvor man 

kan vente virkninger av planlagte tiltak.  

 

Nedenfor vises avgrensning for planområdet som er varslet og avgrensning av influensområdet for 

temaet nærmiljø og friluftsliv: 
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Figur 2-2: Viser varslet planavgrensning (sort) og avgrensning for influensområdet (rød) i Gjesdal kommune. 

 
Figur 2-3: Viser varslet planavgrensning (sort) og avgrensning for influensområdet (rød) i Time kommune. 
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Figur 2-4: Viser varslet planavgrensning (sort) og avgrensning for influensområdet (rød) i Klepp kommune. 

 

 
Figur 2-5: Viser varslet planavgrensning (sort) og avgrensning for influensområdet (rød) i Sandnes kommune. 
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Figur 2-6: Viser varslet planavgrensning (sort) og avgrensning for influensområdet (rød) i Sola kommune. 

 

 
Figur 2-7: Viser varslet planavgrensning (sort) og avgrensning for influensområdet (rød) i Stavanger kommune. 
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2.6 Gjeldende rammer og premisser 

2.6.1 Statlige føringer 

Nasjonale mål for friluftslivspolitikken uttrykker at alle skal ha anledning til å drive friluftsliv som 

helsefremkallende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers. 

Samtidig er det et overordnet politisk mål at arealbruk og transportsystem skal utvikles med fokus 

på miljømessig gode løsninger, god trafikksikkerhet og trygge bomiljø og lokalsamfunn. Dokument 

som underbygger dette er: 

› Veileder M98 - Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder (Miljødirektoratet 2014b) 

› St. meld. nr. 23 (2001-V2002). Bedre miljø i byer og tettsteder. 

› St. meld. nr. 39 (2000-V2001). Friluftsliv - en veg til høyere livskvalitet. 

› St. meld. nr. 26 (2006-2007). Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 

› St. meld. nr. 40 (2002-V2003). Nedbygging av funksjonshemmede barrierer 

› St. meld. nr. 18 (2015–2016) Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet 

› Miljøverndepartementet, rundskriv T-5/1993. 

› Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen T-2/08 

› FOR-2014-09-26-1222 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging. 

› FOR-1995-09-20-4146 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. 

› Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). 

› Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 (Miljøverndepartementet 

2016). 

Ved utarbeiding av arealplaner i tilknytting til eksisterende eller etablering av nye planlagte   

støykilder gjelder anbefalte grenseverdier i klima- og miljøverndepartementets "Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 (2016). De anbefalte grenseverdiene gjelder 

utendørs støygrenser for ulike typer boliger og institusjoner (innendørsstøy er ikke tatt med).  

 

I konsekvensutredningen er det ikke utført egne støyberegninger, men det er utarbeidet en egen 

overordnet støyrapport som beskriver problemstillinger og løsninger for etableringen av ny 

vannledning med tilhørende anlegg. Denne støyrapporten er lagt til grunn for vurdering av 

reduksjon i utearealene sine funksjonelle kvaliteter for temaet nærmiljø og friluftsliv. 

2.6.2 Fylkesplaner/ regionale planer 

Fylkesplaner/regionale planer bygger videre på nasjonale mål og retningslinjer og har som hensikt 

å gi føringer for, tilrettelegge, samordne, planlegge og fremme tiltak som bidrar til økt friluftsliv og 

fysisk aktivitet i regionen. Planene viser blant annet områder i fylkeskommunen som kommunene 

bør prioritere til bevaring eller videreutvikling for helsefremmende aktivitetstilbud til befolkningen. 

› Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK – 2004) 

› Regionalplan for Jæren 2013 – 2040 

› Regionalplan for folkehelse i Rogaland 2013 - 2017 

› Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017 – 2024 

› Interkommunal kommunedelplan Bybåndet sør (Time, Klepp og Sandnes kommune) 
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2.6.3 Kommunale planer 

Kommunale planer viser aktuelle områder, tiltak og begrensninger kommunene ønsker å bruke for 

å skape gode bo- og nærmiljø og friluftsområder for kommunens innbyggere. Kommunale planer er 

førende og retningsgivende for hvilke områder og tiltak som må vurderes ved plassering- og 

etablering av ny vannledning med tilhørende anlegg.  

Gjesdal kommune: 

› Kommuneplanen for Gjesdal kommune 2015-2027 

› Trafikksikkerhetsplan 2016 – 2020 

 

Time kommune: 

› Kommuneplanen for Time kommune 2011 – 2022 

› Kommunedelplan for aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 – 2026 

› Temaplan Folkehelseprofil 2014 – 2016 

 

Klepp kommune: 

› Kommuneplanen for Klepp kommune 2014 – 2025 

› Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2009 – 2012, vedtatt 10.11.2008 

› Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2012 – 2023, vedtatt 17.12.2012 

 

Sandnes kommune: 

› Kommuneplanen for Sandnes kommune, 2015 – 2030 

› Kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2028 

 

Sola kommune: 

› Kommuneplanen for Sola kommune 2015 – 2026 

› Plan for idrett og fysisk aktivitet 2014 – 2024, vedtatt 21.5.2015. 

› Barnetråkk, utført våren 2015 

› Folkehelsestrategi Sola kommune 

 

Stavanger kommune: 

› Kommuneplanen for Stavanger kommune 2014 – 2029 

› Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2010 – 2022 

› Kommunedelplan for universell utforming 2014 – 2029 

› Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013 – 2029 

› Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2015 - 2018 
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3 Metode og datagrunnlag 

Hensikten med konsekvensutredningen er å få oversikt over hvilke vesentlige konsekvenser 

planforslaget kan føre med seg, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av og når det fattes 

vedtak om planen. Analysene skal være mest mulig kortfattet og beslutningsrelevante.  

  

Konsekvensutredningen er utarbeidet med utgangspunkt i metodikk beskrevet i Statens vegvesen 

håndbok V712 (versjon 2014 og 2018). Grunnlaget for å bruke begge håndbøkene er at 2018 

versjonen ikke tilfredsstiller utredningsbehovet som er valgt for temaet nærmiljø i denne 

konsekvensutredningen. Dette har med at 2018 versjonen har forandret begrepsbruk, verdisetting 

og kriterier som ikke dekker nærmiljøtemaet som er beskrevet og vedtatt i planprogrammene for 

de seks kommunene. 

 

Konsekvensutredningen er videre tilpasset tiltakets omfang og lokale forhold. Planforslaget er 

vurdert opp mot et definert referansealternativ (alternativet 0). Beskrivelse av planens 

konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv er basert på kunnskap om de lokale forholdene, 

planforslaget og faglig skjønn. 

  

På bakgrunn av ovenfornevnte er konsekvensutredningen vurdert ut fra en trinnvis metode:  

 

› Inndeling av delområder 

› Statusbeskrivelse  

› Verdisetting  

› Vurdering av påvirkning   

› Vurdering av konsekvens 

3.1 Datagrunnlag 

For vurdering av konsekvenser for temaet nærmiljø og friluftsliv er informasjon hentet ut i fra 

eksisterende offentlig tilgjengelig kunnskap fra nasjonale/regionale baser som Miljøstatus, 

naturbase.no, Jæren friluftsråd, Den Norske Turistforening, inatur.no, SSB, regjeringa.no, 

Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland, Sola historielag, Sola golfklubb, 

kommuneplaner og temaplaner for de seks kommunene. For innhenting av geografisk 

datainformasjon er det blitt brukt analyseverktøy og kart som GIS, Google Maps, Google Earth, , 

Kartverket m.m..  

 

For å kunne innhente lokal informasjon er det tatt kontakt med enkelte beboere i og rundt 

planområdet, ansatte/ledere for ulike skoler og barnehager og ansatte i de seks kommunene som 

innehar ansvar- og/eller har relevant informasjon vedørende nærmiljø og friluftsliv i deres 

kommune. 

Datagrunnlaget er videre supplert med befaring som ble gjennomført 12.11.2018. 

For registering av informasjon vedrørende nærmiljø og friluftsliv er dette delt inn i ulike 

registeringskategorier. Disse registeringskategoriene er delt inn i to hovedkategorier: 

forbindelseslinjer og geografiske områder. 
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Figur 3-1: Viser registeringskategorier som er lagt til grunn for nærmiljø og friluftsliv (kilde: Statens vegvesen 

Håndbok V712 – 2018). 

 

I tillegg til registeringskategoriene som er vist i tabell 3-1 er det også valgt at boligområder, øvrige 

bebygde områder som skoler, barnehager, fritidstilbud skal inngå i registeringskategorien for 

geografiske områder. Det er valgt å inkludere disse elementene da de har stor betydning for 

vurdering av nærmiljøet. 

For inndeling av delområder vil det som utgangspunkt basere seg på de enhetlige 

registeringskategoriene nevnt i tabell 3-1. Det vil si at et delområde er enhetlig hvis området har 

lik funksjon, karakter og verdi. Forøvrig vil det ofte være slik at noen områder er små av størrelse 

eller innehar flere funksjoner. Det vil derfor være aktuelt at noen områder legges sammen til ett 

delområde der dette ses som hensiktsmessig. Ved konsekvensvurdering av det aktuelle delområde 

vil det tas høyde for dette og flere registeringskategorier vil bli beskrevet og vurdert. 

3.2 Kriterier for verdi 

I henhold til SVV sin håndbok V712 (2018) skal det utføres ei verdivurdering av områdene som er 

delt inn, sett i sammenheng med registreringskategoriene. De ulike kategoriene har ulike kriterier 

for verdisetting. Ved hjelp av kriteriene gjøres det en vurdering av om et område er av verdi for 

nærmiljøet og friluftslivet. Bruksfrekvens, betydning og kvalitet er egenskaper som blir spesielt 

vektlagt. Jfr. SVV håndbok V712 (2018): 
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"Bruksfrekvens er et uttrykk hvor mye og hvor ofte er område er brukt. Betydning handler om 

viktigheten et område har for en gruppe eller et lokalsamfunn. Kvalitet handler om attraktivitet og 

opplevelsesverdier."  

 

 
Figur 3-2: Viser skala for vurdering av verdi (kilde: Statens vegvesen Håndbok V712 - 2018). 

 

 
Figur 3-3: Viser verdikriterier for fagtema nærmiljø og friluftsliv (kilde: Statens vegvesen Håndbok V712 - 

2018). 

 

 
Figur 3-4: Viser verdikriterier for nærmiljø – herunder boligområder og øvrige bebygde områder (kilde: Statens 

vegvesen Håndbok V712 - 2014). 

 

Generelt er det valgt at verdisettingen blir gjort ut fra relative/lokale størrelser og reflekterer 

dermed stedets sin skala. Verdivurderingen for delområdene er summert i et verdikart, og det blir 

gitt en samlet vurdering for de ulike kategoriene. 
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3.3 Kriterier for vurdering av påvirkning 

Påvirkning er et uttrykk for endringer som det aktuelle tiltaket vil medføre på et delområde. 

Vurderinger av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Påvirkning i 

anleggsperioden beskrives separat. Påvirkning av andre framtidige eller planlagte tiltak, inngår ikke 

i vurderingen. Vurdering av påvirkning gjøres for de verdivurderte delområdene. Påvirkning 

beskrives på en skala som strekker seg fra sterkt forringet til ingen påvirkning. Ved vurdering av 

tiltakets påvirkning er opplevelseskvalitet, areal/omfang, tilgjengelighet/barriere, bruk av området/ 

ferdselsforbindelse og lydbilde sentrale kriterier som er vurdert for nærmiljø og friluftsliv. 

 
Figur 3-5: Viser skala for vurdering av påvirkning. Ingen endring utgjør 0-punktet på skalaen (kilde: Statens 

vegvesen Håndbok V712 – 2018). 

 

 
Figur 3-6: Viser kriterier og vurdering av påvirkningsfaktor (kilde: Statens vegvesen Håndbok V712 – 2018). 
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3.4 Kriterier for konsekvens 

Konsekvenser er de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alternativ 0. 

Konsekvensvurderinga blir vist på en ni-delt skala fra 4 minus (- - - -) til 4 pluss (++++). 

Konsekvensgraden for hvert delområde framkommer ved å sammenstille vurderingene av verdi og 

påvirkning.  

 

Nærmiljø og friluftsliv er et fagtema under konsekvensanalyser hvor det viktigste aspektet rundt 

konsekvensvurderingen er på hvilken måte tiltaket bidrar til å forme og endre omgivelser, 

sammenliknet med eksempelvis kulturmiljø der vern er et viktigere tema. Utstrekning og 

(ring)virkninger av tiltaket er også et viktig aspekt ved konsekvensvurderingen, der eksempelvis 

tilgangen til en tursti eller gang- og sykkelveg har konsekvenser for ei langt større utstrekning og 

flere menneske enn bare det som er i direkte nærhet til tiltaket. 

 

 
Figur 3-7: Viser konsekvensvifta fra Statens vegvesen sin Håndbok V712 – 2018. 

 

 
Figur 3-8: Viser skala og veiledning for konsekvensutredning av delområder (kilde: Statens vegvesen Håndbok 

V712 – 2018). 
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3.5 Avgrensning av temaet 

En konsekvens skal bare telles én gang i en samfunnsøkonomisk analyse. Derfor er det viktig å 

være bevisst hvilke konsekvenser som skal behandles under de ulike temaene. Fagtemaet 

nærmiljø og friluftsliv vil i noen sammenhenger grense mot andre fagtemaer som blant annet 

kulturmiljø, landskap, naturmangfold. I denne konsekvensutredningen vil fagtemaet nærmiljø og 

friluftsliv representere hvordan folk bruker og oppfatter områdene i- og rundt områdene hvor den 

nye planlagte vannledningen med tilhørende anlegg skal etableres. Eksempelvis er det gitt at et 

område innehar kulturlandskap. Grensesnittet vil da være at for fagtemaet kulturmiljø vil områdets 

kulturhistoriske betydning være av interesse, mens for fagtemaet nærmiljø og friluftsliv vil derimot 

bruken (tilrettelagt med turveger, identitetskapende elementer) og opplevelsen av området være 

av interesse. 

 

Generelt er det i overordnede føringer fra Stortinget og offentlige instanser mål om at friluftsliv 

skal prioriteres som helsefremmende tiltak og for at barn og unge skal ha gode oppvekstsvilkår og 

muligheter for friluftsliv i nærmiljøet. I konsekvensutredningen vil det legges vekt på følgende 

områder/arealer: 

› Har betydning for å sikre et godt oppvekstmiljø for barn og unge 

› Har betydning for hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø 

› Har betydning for trivsel, samvær og/eller fysisk aktivitet 

› Identitetskapende områder eller elementer for beboere eller brukere. Eksempelvis viktige 

møteplasser, kulturminner/miljøer eller naturelementer 

› Brukes til soppsanking, bærplukking, jakt eller fiske som fritidsaktiviteter 

› Forbindelseslinjer for myke trafikanter 

› Friluftsområder 

I konsekvensutredningen for ny hovedvannledning er det gjennomført en egen utredning for 

støyforurensning som eventuelt medføres under midlertidig anleggsarbeid og ved permanent 

situasjon når anlegget er etablert.  Under fagtemaet nærmiljø og friluftsliv vil støy vektlegges med 

vekt på hvilken påvirkning støy har for menneskers bruk og opplevelse av uteområder.  

Konsekvensvurderingen vil ikke omfatte motorisert ferdsel, næringsvirksomhet eller innendørs 

aktiviteter.  

 

 

 

 

 

 

3.6 Usikkerhet 

Prosjektet skal i første omgang resultere i detaljreguleringsplan for etablering av ny vannledning 

fra Langavatnet vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune til Tjensvoll høydebasseng i Stavanger 

kommune. Hovedtrekkene som plassering, størrelse og omfanget av ny hovedvannledning og 
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tilhørende anlegg er avklart ettersom det er utarbeidet tekniske planer for planområdet.  

 

I støyutredningen som er utarbeidet for planforslaget er det gjort vurderinger av hvilke tiltak og 

anlegg som kan være støyforurensende, men det er ikke utført egne spesifikke støyberegninger 

(støykart) disse tiltakene eller anlegg. Det er derfor knyttet usikkerhet til det totale omfanget av 

støyforurensing for tiltakene som planlegges og hvordan dette vil påvirke de aktuelle delområdene 

for fagtemaet nærmiljø og friluftsliv.  

Planområdet er totalt delt inn i relativt mange delområder for å få en så nyansert vurdering som 

mulig. Det har vært utført befaring i området og ellers har en vært i kontakt med ansatte i 

kommunene, grunneiere, skoler/ barnehager, friluftsråd og beboere i området m.m. 

Usikkerheten kan i så måte knyttes opp imot om grunnlaget for registering er godt nok og om 

vurderingene av verdi, omfang, enkeltkonsekvenser og samlet konsekvens er riktige. Innsamling 

av informasjon for nærmiljø- og friluftslivtemaet har vært gjort så grundig som mulig, men det har 

vært utfordrende å få tak i detaljert datagrunnlag og tilbakemeldinger på lokale forhold fra lokale 

og regionale styresmakter, og lokale interesseorganisasjoner. Eksempelvis er at for mange 

områder foreligger det ikke barnetråkkundersøkelser eller kartlegging av turveger og jaktområder 

som er mye brukt av innbyggere/beboere. Informasjonen som da i stor grad er blitt vektlagt i 

vurderingene er fremskaffet ved at en har vært i kontakt med ansatte i kommunene, skoler/ 

barnehager og beboere i området. Dette gir da en usikkerhet om at ikke alle områder er blitt 

registrert og/eller heldekkende kartlagt. Det er også usikkerhet om vektleggingen kan bli feil da 

personlig synspunkter ikke nødvendigvis er av lik av oppfatning for alle berørte parter. 

Innhentet informasjon er vurdert til å være tilstrekkelig på dette plannivået for dette prosjektet. 
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4 Dagens situasjon 

Influensområdet strekker seg fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune i sør og 

videre nordvestover gjennom Time kommune, Klepp kommune, Sandnes kommune, Sola 

kommune fram til høydebassenget på Tjensvoll i Stavanger. Utenom i Sola og Stavanger kommune 

er ny hovedvannledning planlagt primært å gå i gjennom landbruksområder. Derimot er 

influensområdet stort og svært differensiert og omfatter også områder med boligbebyggelse, 

næringsbebyggelse, offentlig tjenesteyting, grønnstruktur, natur og friluftsliv, idrett og 

aktivitetsskapende arealer.  

Nærmiljø og bebyggelse 

Befolkningstettheten innenfor strekningen er hovedsakelig lav i sørlige del av strekningen, men 

øker gradvis jo nærmere man kommer Stavanger kommune. 

Ved starten av ny ledningstrase i Gjesdal kommune ligger det et mindre boligområde ved 

Neseveien langs med Edlandsvatnet. Her er det om lag 22 boliger som ligger med kort avstand fra 

Ålgård sentrum. Gjennom Time kommune er det boligområdet Juvelvegen/Opalvegen ved 

tettstedet Kvernaland som markerer seg med større boligkonsentrasjoner og høy 

befolkningstetthet. Det er også noe boligbebyggelse ved Kringlemyrskogen/Frøylandsvatnet. 

Kringlemyrskogen ble tidligere brukt av tilgrensende beboere og skoler/barnehager på Kvernaland, 

men store deler av skogen er nå nylig hugget for opparbeidelse av nye landbruksarealer. 

I Klepp kommune er det registrert ei rekke med langsgående boliger ved Engjelsvåg hvor det er 

kort avstand til barnehager og skole på Engelsvoll. Vest for ny ledningstrase ved Jærvegen ligger 

Øksnevad videregående skole med tilhørende idrettsanlegg. 

I Sandnes kommune er flere boliger registrert i områdene ved Brunesveien, Todneimlia 

Årsvollveien. Ved Malmheim ligger det også skole, barnehage og kapell. Det er også viktige 

aktivitetsområder for nærmiljøet som grendehus og ulike idrettsanlegg. Ved Skjævelandsveien 

ligger også Osa gårdsbarnehage. Ellers i kommunene Gjesdal, Time, Klepp og Sandnes er 

bebyggelsen generelt spredt gjennom utredningsområdet. Nærmiljøtilbudene er i stor grad 

lokalisert utenfor plan- og influensområdet og knyttet opp mot kommunesentrene og tettstedene 

som Ålgård, Kvernaland, Bryne, Gandal, Stangeland og Sandnes sentrum.  

 

Ledningstraseen går videre gjennom Sola kommune og starter sør for områdene Sande og 

Skadeberg. Sande/Skadeberg er større boligområder med høy befolkningstetthet og 

boligkonsentrasjon. Likeså innehar boligområdene lekeplasser, friområder, barnehager og skoler. 

Nord og vest for Sande/Skadeberg ligger friluftsområdene Kjerrberget og Åsnuten, Sola golfklubb 

og Sola videregående skole med tilhørende idrettsanlegg. Kjerrberget og Åsnuten er svært viktige 

områder for nærmiljøet da det gir mulighet for rekreasjon og aktiviteter i kort avstand fra boligene. 

Forbi og nord for Solasplitten er det store landbruksområder ved Røyneberg som grenser til tett 

boligbebyggelse langs med Nesbuvegen, blant annet boligområdet Nesbu Alle. Vegkrysset mellom 

Nesbuvegen og Grannessletta er et viktig knutepunkt og i tillegg til tett boligbebyggelse ligger også 

Grannes skole og Sørnes barnehage. Mot kommunegrensen mellom Sola og Stavanger kommune 

er det større boligområder som Granneslia med tett boligbebyggelse, lekeplasser og barnehage 

som omslutter ledningstraseen. 

 

I Stavanger kommune er ny hovedvannledning planlagt gjennom- eller i nærheten av områdene 

Gosen, Universitetet i Stavanger, Madlamark og Tjensvoll.  

I disse områdene er det flere friområder, tett boligbebyggelse med tilhørende lekeplasser, 
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barnehager og skoler og kulturmiljøområdet Jernaldergården. Jernaldergården er et større område 

med flott kulturlandskap som innehar store kvaliteter og er svært viktig for nærmiljøet året rundt. 

Friluftsliv 

Influensområdet innehar et variert- og flere steder særegent natur og kulturlandskap. 

Opplevelseskvalitetene er brede, med større fjell- og utmarksområder i Gjesdal og Time kommune, 

til mindre konsentrerte skogsområder og bekker som i Klepp, Sandnes, Sola kommune og 

Stavanger kommune.  

 

For friluftsliv er Neseskogen, Edlandsfjellet og deler av Edlandsvatnet svært viktige statlig sikrede 

friluftsområder. Neseskogen har et godt tilrettelagt stinett og sammen med Trodalen er disse 

områdene også innfallsport videre sørover mot de regionalt viktige friluftsområdene Bursfjellet og 

Sikvalandsheia. Edlandsvatnet er mye brukt både sommer- og vinterstid til aktiviteter som bading, 

padling og fiske. 

Rundt Fjermestadvatnet (lokalt Øygardsvatnet) er det tilrettelagt tursti rundt vannet som blir brukt 

mye av innbyggere i kommunen.  

 

Ved boligområdet Juvelvegen i Time kommune er det større landbruksområder som brukes ofte til 

gåturer eller vinteraktiviteter som skigåing eller aking. Områdene er også innfallsport til det svært 

viktige friluftsområdet Njåfjellet. Fra Njåfjellet er det forbindelse via adkomstveger ned til 

Frøylandsvatnet som er et lokalt og regionalt viktig friluftsområde. Langs Frøylandsvatnet er det 

opparbeidet sammenhengende turveg/nett, badeplasser, sittegrupper m.m. Området utmerker seg 

som en arena for barn og unge med muligheter for fri utfoldelse og ellers gir det mulighet for et 

bredt spekter av sommer- og vinteraktiviteter. Turvegene langs Frøylandsvatnet blir også blant 

annet brukt i sykkelrittet "Nordsjørittet" som er svært populært. Ved Engjelsvåg ligger det viktige 

friluftsområdet Kverneland som sikrer ferdsel og opphold langs Frøylandsvatnet. 

Nordover i Klepp og Sandnes kommune ligger friluftsområdet Lonaheia og naturreservatet 

Lonavatnet ved elva Figgjo. Områdene er mye brukt av nærliggende skole og det drives aktivt fiske 

i elva. 

I Sola kommune er det flere områder som brukes til friluftsliv. Først og fremst er det som nevnt de 

statlig sikrede friluftsområdene Kjerrberget og Åsnuten som benyttes mest. Kjerrberget er en 

frittliggende fjelltopp som er det høyeste punktet i Sola kommune (101,5 m.o.h). Fjelltoppen har 

skogkledde fjellsider og det er flere turstier til toppen.  

Åsnuten er et kystfort fra andre verdenskrig med opparbeidede og sammenhengende turløyper. 

Nasjonalt utmerker Åsnuten seg som det eneste kystfortet/batteriet som er bevart tilnærmet 

komplett uten store endringer siden det ble bygd. Åsnuten og Kjerrberget samlet utgjør to 

identitetsskaperne elementer i Sola kommune som er mye brukt lokalt av beboere, skoler og 

barnehager, men er også hyppig besøkt av innbyggere fra nabokommuner, så vel turister. Øst for 

Kjerrberget er det opparbeidet golfbane av Sola golfklubb som har høy bruksfrekvens vår, sommer 

og høst. 

Ved Røyneberg gir det regionale grøntstrukturbeltet mulighet for gåturer og rekreasjon. 

Hafrsfjord grenser til influensområdet og byr på aktiviteter som bading, roing, padling, fiske, 

fuglekikking m.m. 

Generelt gjennom hele influensområdet til ledningstraseen er det ikke registrert noen særegne 

jaktområder, men grunneiere som har løyve driver jakt på småvilt enten på egen grunn eller 

gjennom grunneierlag. Det er hovedsakelig over landbruksarealer det jaktes på rådyr, hare og fugl 

i alle kommunene, unntatt Stavanger kommune. Disse områdene er blant Neset, øst for 
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Fjermestadvatnet, langs med Fjermestadvegen og ned mot Kvernaland, Netland/Tegle, Øksnavad, 

Haugane, Skjæveland, Todnheim, Årsvoll og Røyneberg. Denne friluftsaktiviteten er tatt med i 

vurderingen av verdisettingen av delområdene, men er ikke ytterligere beskrevet enn som nevnt 

ovenfor. 

Ferdselsforbindelser for gående og syklende 

For områder med spredt boligbebyggelse er det i hovedsak lokalveger eller fylkesveger som 

benyttes til sykling, gåturer og skoleveg. Neseveien, Timeveien og Fjermestadvegen er veger som 

benyttes av lokale beboere i Gjesdal og Time kommune. Øst for Frøylandsvatnet går 

Kvernelandsvegen med separat gang- og sykkelveg fra Bryne i sør til Frøyland i nord. I likhet med 

Kvernelandsvegen i øst og turvegen i vest langs med Frøylandsvatnet, er også separate gang- og 

sykkelveger langs med Engelsvollvegen, Øksnevadvegen og Jærvegen viktige ferdselsforbindelser 

og skoleveger for barn og unge i Time, Klepp og Sandnes kommune.  

I Sandnes krysser influensområdet for ny hovedvannledning langsgående gang- og sykkelveger 

ved Heigreveien og Sandnesveien som begge er skoleveger og som samtidig er ferdselsforbindelser 

mellom områdene Malmheim – Stangeland og kommunene Sola – Sandnes. 

Todnheimveien og Gamle Folkvords vei er mindre lokale veger som er hyppig brukt til gåturer og 

sykkelturer over et flott kulturlandskap. Gjennom Sola kommune er det Åsenvegen, Nesbuvegen, 

Grannessletta og Madlavegen de hyppigst brukte gang- og sykkelvegene og hovednett for gående 

og syklende. I Stavanger kommune er det høy befolkningstetthet og de fleste veger i området med 

enten fortau eller langsgående gang- og sykkelveger som har høy bruksfrekvens. Således blir også 

lokalveger og ferdselskorridorer gjennom Tjensvoll høydebasseng og Gosen brukt mye. 

Vel og merke utmerker gang- og sykkelvegene ved Gosen seg som et knutepunkt med 

ferdselsmulighet både nord, sør, øst og vestover i kommunen. 

 
Figur 4-1: Viser registreringskart for delstrekningen gjennom Gjesdal kommune (illustrasjon: COWI AS). 
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Figur 4-2: Viser registreringskart til delstrekningen gjennom Time kommune (illustrasjon: COWI AS). 

 

 
Figur 4-3: Viser registreringskart til delstrekningen gjennom Klepp kommune (illustrasjon: COWI AS). 
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Figur 4-4: Viser registreringskart til delstrekningen gjennom Sandnes kommune (illustrasjon: COWI AS). 

 

 
Figur 4-5: Viser registreringskart til delstrekningen gjennom Sola kommune (illustrasjon: COWI AS). 
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Figur 4-6: Viser registreringskart til delstrekningen gjennom Stavanger kommune (illustrasjon: COWI AS). 
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5 Konsekvenser av tiltaket 

5.1 Delstrekning Gjesdal 

5.1.1 Beskrivelse av delstrekningen 

Delstrekningen går fra Langavatnet i øst, forbi Edlandsvatnet og fram til kommunegrensen ved 

Fjermestadvatnet i vest. Ved Langavatnet vannbehandlingsanlegget går ny ledningstrase igjennom 

beiteområder og jordbruksareal på nedsiden av Neseskogen før vannledningen legges ned i 

Edlandsvatnet. Ledningen kommer opp på vestsiden av Edlandsvatnet ved boligområdet 

Neseveien. Hovedvannledningen krysser deretter både Neseveien og Timeveien før vannledningen 

går vestover over landbruksareal på sørsiden av Fjermestadvatnet fram til kommunegrensen. Det 

er planlagt tre fyllinger langs ledningstraseen, ei fylling ved Neset, og to fyllinger på eksisterende 

jordbruksareal sør for Fjermestadvatnet. 

 
Figur 5-1: Viser landbruksareal hvor ny hovedvannledning skal etableres mellom Langavatnet og Edlandsvatnet 

(fotograf: Kåre Magnus Grønning). 

 
Figur 5-2: Viser landbruksareal hvor hovedvannledningen kommer opp igjen fra Edlandsvatnet og videre 

vestover over Neseveien mot Fjermestadvatnet (fotograf: Kåre Magnus Grønning). 
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Figur 5-3: Viser ledningstrase over landbruksareal sør for Fjermestadvatnet (fotograf: Kåre Magnus Grønning). 

 

 
Figur 5-4: Viser delområdene og verdi i Gjesdal kommune (illustrasjon: COWI AS). 

5.1.2 Delområde 1 Langavatnet vannbehandlingsanlegg 

Dagens situasjon 

Ny hovedvannledning starter fra Langavatnet vannbehandlingsanlegg. Delområdet ligger rett ved 

Langavatnet og det er kort avstand til Edlandsfjellet. 

Fv.201-Sikvalandsvegen går igjennom delområdet, og det er en del trafikk til og fra 

vannbehandlingsanlegget. Det er mulig å ta seg videre til Edlandsfjellet via en mindre traktorveg 

sør for vannbehandlingsanlegget, men den er svært lite brukt.  
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Verdi 

Området er i stor grad opparbeidet for tekniske anlegg eller består av landbruksareal. Områdene er 

inngjerdet og barrierevirkningen er stor for friluftsliv. Delområdet vurderes å ha en verdi som er 

uten betydning for nærmiljø og friluftsliv. 

 

 

Påvirkning av tiltaket 

Hovedvannledningen starter fra vannbehandlingsanlegget og det graves ny ledningsgrøft på 

landbruksarealene øst for elva Neseåna og Fv. 201-Sikvalandsvegen. 

Delområdet er i dag i stor grad påvirket av aktivitet fra vannbehandlingsanlegget og det vurderes 

at tiltaket vil ikke påvirke området noe mer enn dagens situasjon for nærmiljø og friluftsliv. Tiltaket 

vurderes å ha ubetydelig påvirkning på delområdet.  

 

Påvirkning i anleggsperioden 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert å være tilknyttet anleggsperioden da tiltaket vil i et gitt tidsrom 

medføre noe mer støy og trafikk til delområde. Økt støy og trafikk på området kan redusere 

brukeropplevelsen ved gå- og sykkelturer på Sikvalandsvegen. Ellers er det vurdert at påvirkningen 

i anleggsperioden er ubetydelig for nærmiljø og friluftsliv. 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

5.1.3 Delområde 2 Neset 

Dagens situasjon 

Delområde går fra Langavatnet vannbehandlingsanlegget og nordover fram til Edlandsvatnet. 

Delområdet består i stor grad av landbruksareal med dyrket mark og beiteområder. Østlige deler 

av delområdet er blant annet registrert som regionalt viktig friluftsområde (FINK – 2004). 

Sikvalandsvegen går langs fjellsiden i øst hvor det også er noe samlet boligbebyggelse. Langs 

strandsonen mot Edlandsvatnet er det traktorveger som sammen med Sikvalandsvegen i øst og 

Neseveien i vest danner en ferdselsveg rundt Edlandsvatnet som blir brukt av lokale beboere på 

området og ellers fra beboere rundt Ålgård sentrum. Det er også noe spredt boligbebyggelse langs 

med strandsonen. På beiteområdene langs med Neseskogen går det traktorveger som gir mulighet 

for ferdsel opp til østlige del av Edlandsfjellet.  

Verdi 

Delområde vurderes å ha noe verdi for nærmiljø og friluftsliv, da på bakgrunn av at området har 

noe boligbebyggelse enkelte steder, muligheter for gåturer og sykkelturer rundt Edlandsvatnet og 

til Edlandsfjellet, samt mulighet for fiske i elva Neseåna. 
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Påvirkning av tiltaket 

Hovedvannledningen vil etableres over beiteområdene langs Neseskogen og videre legges ut i ei 

mindre bukt i Edlandsvatnet som er tilgrodd med siv og kantvegetasjon. På et mindre skogsområde 

midt på delområdet planlegges det etablering av ei fylling av overskuddsmasser. Ny fylling 

medfører at eksisterende vegetasjon må fjernes. Etter endt arbeid vurderes det at området vil 

være tilnærmet lik dagens situasjon. Tiltaket vurderes å ha ubetydelig påvirkning på delområdet. 

Påvirkning i anleggsperioden  

Hovedvannledningen vil graves ned og noe sprengningsarbeid vil kunne være aktuelt da områdene 

i stor grad består av fast fjell med uviss dybde på jordlaget. I anleggsperioden vil utbyggingen 

medføre at traktorveger opp til østlig del av Edlandsfjellet ikke kan benyttes for gåturer og 

friluftsliv. Ledningen vil også krysse rundløypen for Edlandsvatnet og dermed oppfattes som en 

mindre barriere. Grave- og sprengningsarbeid vil også medføre noe lokal støyforurensning og 

området kan oppfattes som mindre attraktivt å ferdes i. Tiltaket vurderes å påvirke delområdet noe 

og gi noe forringelse i anleggsperioden.  

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0).  

 

5.1.4 Delområde 3 Edlandsfjellet 

Dagens situasjon 

Edlandsfjellet og Neseskogen er et svært viktig friluftsområde både lokalt og i regionalt. 

Neseskogen er opparbeidet med et flott sammenhengende turvegnett, hvor det også er 

opparbeidet større parkeringsplasser ved Neseveien som gir god adkomst til området. 

Neseskogen er innfallsport med turstier som går videre opp til Edlandsfjellet hvor det er flott utsikt 

og turterreng. Fra Edlandsfjellet går turstier videre mot tur og fjellområdene Bursfjell og 

Sikvalandsheia.  
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Figur 5-5: Viser Neseskogen og Edlandsfjellet (fotograf: Kåre Magnus Grønning). 

 

 
Figur 5-6: Viser den av parkeringsplassene som er opparbeidet ved inngangen til Neseskogen/Edlandsfjellet 

(fotograf: Kåre Magnus Grønning). 

Verdi 

Området har høy bruksfrekvens hele året både av lokale beboere langs Neseveien og 

Sikvalandsvegen og ellers av innbyggere i Gjesdal kommune. Området blir også benyttet av skoler 

og barnehager enkelte ganger i løpet av året. Området har stor betydning for nærmiljøet. 

Delområdet vurderes å ha stor verdi. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Delområdet vil fysisk ikke blir berørt av nye planlagte tiltak Tiltaket vurderes å ha ubetydelig 

påvirkning på delområdet. 

 

Påvirkning i anleggsperioden 

Det vurderes at anleggsarbeidet vil påvirke delområdet i forhold til støyforurensning og eventuelt 

trafikkøkning med tyngre kjøretøy langs Neseveien. Neseveien har smal vegbredde og mye 
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tungtrafikk på Neseveien vil kunne oppfattes som en barriere for adkomst til området for barn, 

unge og eldre personer. Rekreasjonsmuligheter i Neseskogen og langs Neseveien vil dermed bli 

påvirket og midlertidig nedsette områdets attraktivitet og bruksfrekvens. Tiltaket vurderes å 

påvirke delområdet noe og vil gi noe forringelse av delområdet under anleggsperioden. 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til konsekvensgrad 1 minus (-), noe 

miljøskade. 

5.1.5 Delområde 4 Trodalen 

Dagens situasjon 

Trodalen ligger sør for Edlandsvatnet og grenser til Edlandsfjellet. Området er registrert som lokalt 

viktig- og regionalt viktig friluftsområde. Delområdet innehar flott naturlandskap med flere turstier 

som går til Edlandsfjellet eller sørover mot Hålandsskogen og Bursfjellet. For nærmiljøet er 

delområdet også lokalt viktig for beboere langs Neseveien og Timeveien.  

 

Verdi 

Delområdet vurderes å ha stor verdi. Verdien settes lavere enn for Edlandsfjellet siden Trodalen 

ikke innehar like høye kvaliteter og bruksfrekvens som Edlandsfjellet. 

 

 

Påvirkning av tiltaket  

Ny hovedvannledning vil etableres minimum 100 m unna delområdet og tiltaket vil ikke 

beslaglegge noe areal på området. Tiltaket vurderes å ha ubetydelig påvirkning på delområdet. 

Påvirkning i anleggsperioden 

Tiltaket kan i den grad eventuelt påvirke delområdet ved at adkomst til området blir oppfattet som 

mindre tilgjengelig ved økt tung trafikk på Neseveien. Påvirkningen i anleggsperioden er 

ubetydelig for nærmiljø og friluftsliv. 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 
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Figur 5-7: Viser delområde Trodalen (fotograf: Kåre Magnus Grønning). 

5.1.6 Delområde 5 Edlandsvatnet 

Dagens situasjon 

Edlandsvatnet har stor verdi for innbyggere i Gjesdal kommune. Langs strandsonen er det mindre 

bryggeanlegg, turveger ved Neset, og lengre nordover ved Ålgård sentrum er det opparbeidet 

badeplasser. Aktiviteter som roing, padling og kajakk blir benyttet på sommerhalvåret. Det drives 

sportsfiske hele året.  

Verdi 

Edlandsvatnet har stor betydning for innbyggere i Gjesdal kommune og for nærmiljøet er 

ferskvannet et svært viktig aktivitet- og identitetskapende element. Delområdet vurderes å ha stor 

verdi.  
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Figur 5-8: Viser Edlandsvatnet og tilhørende strandsone (fotograf: Kåre Magnus Grønning). 

Påvirkning av tiltaket 

Tiltaket omfatter graving av to landtak i strandsonen samt legging av ny hovedvannledning på 

bunnen av vannet. Etter at ledning er etablert vil strandsonen hvor utgraving er funnet sted bli 

reetablert med stedegnemasser og naturlig gro til. Tiltaket vurderes å ha ubetydelig påvirkning på 

delområdet. 

Påvirkning i anleggsperioden 

Anleggsarbeidet er planlagt i tidsperioden august-januar og innebærer da at delområdet blir 

avgrenset og vil ikke være tilgjengelig for allmenheten. 

Gravearbeid i strandsonen vil kunne medføre risiko for partikkelflukt og forringelse av vannkvalitet 

i Edlandsvatnet. Dette kan igjen medføre at området ikke innbyr til aktiviteter som bading, fiske. 

Støyende arbeid vil også medføre at tilgrensende områder i Edlandsvatnet oppfattes som mindre 

attraktivt å ferdes i ved for eksempel fiske, roturer og kajakkpadling. Tiltaket vurderes å påvirke og 

gi noe forringelse av delområdet i anleggsperioden. 

 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til konsekvensgrad 1 minus (-), noe 

miljøskade. 

 

5.1.7 Delområde 6 Neseveien 

Dagens situasjon 

Neseveien er en viktig ferdselsveg for innbyggere i kommunen og knytter Ålgård til 

friluftsområdene Neseskogen, Edlandsfjellet eller videre turveger mot Sikvalandsvegen. Langs 

Neseveien er det også et mindre boligområdet hvor det ligger om lag 22 eneboliger langs vegen. 

Boligene har opparbeidede uteareal, og ut mot Edlandsvatnet er det etablert mindre brygger som 

gir mulighet for sosialt samvær og friluftsaktiviteter som bading, fiske, kajakkpadling eller mindre 

roturer i småbåt. Området er også innfallsport til Trodalen og turstier videre sørover. 
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Verdi 

Delområdet har høy bruksfrekvens og innehar flere kvaliteter flere ulike brukergrupper. 

Delområdet vurderes å ha stor verdi. 

 

Påvirkning av tiltaket  

Tiltaket omfatter graving av to landtak i strandsonen samt legging av ny hovedvannledning på 

bunnen av Edlandsvatnet og ledningen går så videre vestover over landbruksarealer mot 

Fjermestadvatnet. Dette innebærer at Neseveien vil måtte krysses og graves opp. Etter at ledning 

er etablert vil Neseveien reetableres og asfalteres lik dagens situasjon. 

Tiltaket vurderes å ha ubetydelig påvirkning på delområdet. 

 

Påvirkning i anleggsperioden 

Neseveien er skolevegen for barn og unge. Anleggsarbeidet og økt tung trafikk igjennom området 

kan medføre at tiltaket oppfattes som en midlertidig barriere. Tiltaket innebærer grave- og 

anleggsarbeid nærme boligbebyggelsen og uteområdene for beboere. Minste avstand er om lag 30 

m fra bolig til ledningstrase. Støy under anleggsarbeidet vil kunne være til sjenanse for beboere. 

Forringelse av beboernes daglige livsmiljø kan dermed kunne bli påvirket av tiltaket. Tiltaket 

vurderes å medføre noe forringelse av delområdet i anleggsperioden. 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til konsekvensgrad 1 minus (-), noe 

miljøskade. 

 

5.1.8 Delområde 7 Timeveien 

Dagens situasjon 

Delområdet består av landbruksarealer og Timeveien. Det er ingen boliger innenfor området, ei 

heller arealer som blir mye brukt til friluftsliv.  

 

Verdi 

Eventuelle registeringer som har noe verdi er at Timeveien sammen med Fjermestadvegen er 

hovedferdselsveg mellom Gjesdal og Time kommune. Strekningen innehar et kulturlandskap som 

gir opplevelsesverdi ved sykkelturer. Det ligger også et mindre skogholt sør for Timeveien. 

Skogholtet har noe verdi i form av å være et areal som er tilgjengelig og gir mulighet for fri 

utfoldelse for barn og unge som bor langs Neseveien. Delområdet vurderes samlet å ha en verdi 

som er uten betydning for nærmiljø og friluftsliv. 
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Påvirkning av tiltaket 

Hovedvannledningen går igjennom området over landbruksareal som vil måtte graves opp. Tiltaket 

vurderes å ha ubetydelig påvirkning på delområdet. 

Påvirkning i anleggsperioden 

Ledningen vil måtte krysse Timeveien, men denne brukes i liten grad av myke trafikanter. Dette gir 

liten påvirkning i anleggsperioden. Ellers er det vurdert at påvirkning i anleggsperioden er av 

ubetydelig karakter for nærmiljø og friluftsliv.  

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

 

5.1.9 Delområde 8 Fjermestadvatnet 

Dagens situasjon 

Fjermestadvatnet er et større ferskvann som har tett boligbebyggelse mot Ålgård i nord og 

landbruksareal i sør. Rundt Fjermestadvatnet (lokalt Øygardsvatnet) er det tilrettelagt tursti rundt 

vannet, hvor deler av denne turvegen som går over landbruksareal opprettholdes av grunneiere 

gjennom en tilskuddsordning med kommunen. Fjermestadvatnet brukes lokalt av beboere rundt 

vannet og ellers av innbyggere i Ålgård hele året til nærmiljø- og friluftsaktiviteter som skøyting og 

isfiske på vinterstid til bading, fiske og padling på sommerstid. I delområdet som inneholder sørlig 

del av Fjermestadvatnet er det dog mindre aktivitet enn for nordsiden av Fjermestadvatnet som 

grenser mot tett boligbebyggelse og kort avstand til Ålgård sentrum. Øst i delområdet ligger 

fjellknausen Solkjen. Dette fjellknausen er mye brukt av innbyggere i Ålgård sentrum samt skoler 

og barnehager for ulike friluftsaktiviteter året rundt og har stor verdi for nærmiljøet.  

 

Verdi 

Fjermestadvatnet har betydning for innbyggere i Gjesdal kommune og for nærmiljøet er 

ferskvannet et viktig aktivitet- og identitetskapende element. Delområdet vurderes å ha middels 

verdi. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Fra Timeveien går ledningstraseen vestover over landbruksarealene. Hovedvannledningen vil også 

krysse og følge turvegen som går rundt Fjermestadvatnet fram til kommunegrensen. Det er videre 
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planlagt at det kan være aktuelt å bruke overskuddsmasser fra gravingen av ledningstraseen til å 

fylle igjen to mindre fordypninger av terrenget på et beiteområde midt på strekningen. Fyllingene 

vil da etableres i kort avstand av turvegen som brukes. For øvrig vil turvegen reetableres der den 

krysses og nye fyllinger vil revegeteres. Tiltaket vurderes å ha ubetydelig påvirkning på 

delområdet. 

Påvirkning i anleggsperioden 

Gravearbeidet vil antagelig legge midlertidig beslag på turvegen flere steder i anleggsperioden. 

Støyforurensning kan også gi utslag for lavere bruksfrekvens av turvegen i det aktuelle 

tidsrommet. Tiltaket samlet sett vurderes å medføre noe forringelse av delområdet under 

anleggsperioden. 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til konsekvensgrad 1 minus (-), noe 

miljøskade. 

5.1.10 Delområde 9 Skotjørna 

Dagens situasjon 

I delområdet er det større landbruksareal og noen få boliger og gårdsbruk som omkranser det 

mindre ferskvannet Skotjørna. 

Verdi 

Bruken av området er liten og innenfor delområdet er det spredt boligbebyggelse og ingen spesielle 

markerte nærmiljøområder. Skotjørna tilfører en visuell kvalitet til naturlandskapet for de som går 

turløypen rundt Fjermestadvatnet. Området er utsatt for støy fra trafikken på Timeveien. 

Delområdet vurderes å ha noe verdi. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Delområdet blir i svært liten grad påvirket av tiltaket, siden hovedvannledningen vil etableres nord 

for delområdet. Noe av utfyllingen vil gå inn på delområdet, men påvirkningen vurderes å ikke ha 

betydning for nærmiljø og friluftsliv. Tiltaket vurderes å ha ubetydelig påvirkning på delområdet. 

 

Påvirkning i anleggsperioden  

Støyforurensning under anleggsperioden vil ha mindre påvirkningsgrad i og med at det er lite 

friluftsaktiviteter og boliger på delområdet. Påvirkningen i anleggsperioden er ubetydelig for 

nærmiljø og friluftsliv i anleggsperioden. 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 
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Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

5.1.11 Oppsummering av konsekvenser for delstrekningen 

 

 
Figur 5-9: Viser delområdene og verdi i Gjesdal kommune (illustrasjon: COWI AS). 

 

 
Tabell 5-1: Viser sammenstilling av verdi, påvirkning og konsekvensgrad for delområdene i Gjesdal kommune 

(illustrasjon: COWI AS). 

Delstrekning Gjesdal kommune  

Delområde Verdi Påvirkning Konsekvensgrad 

1. Langevatn 

Vannbehandlingsanlegg 

Uten betydning Ubetydelig endring 0 

2. Neset Noe Ubetydelig endring 0 

3. Edlandsfjellet Stor Ubetydelig endring 0 

4. Trodalen Stor Ubetydelig endring 0 

5. Edlandsvatnet Stor Ubetydelig endring 0 

6. Neseveien Stor Ubetydelig endring 0 

7. Timeveien Uten betydning Ubetydelig endring 0 

8. Fjermestadvatnet Middels Ubetydelig endring 0 

9. Skotjørna Noe Ubetydelig endring 0 
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5.1.12 Avbøtende tiltak 

Permanent situasjon 

Ved fjerning av traktorveger og eller turveger/turstier under anleggsperioden må disse opparbeides 

igjen og tilbakeføres etter endt arbeid. Dette gjelder i hovedsak ved etablering av 

hovedvannledningen gjennom beiteområdene ved Neset og langs kanten av Neseskogen, samt 

turvegen over landbruksområdene ved Fjermestadvatnet. Bruk av siltgardin ved graving i 

strandsonen ses på som et viktig avbøtende tiltak for å forhindre partikkelspredning i 

Edlandsvatnet.  

Anleggsperioden 

Som følge av støyende anleggsarbeid og behov for sprengning av grunnfjell enkelte steder bør 

denne type arbeid utføres på morgen og formiddag da brukere i stor grad benytter områdene etter 

arbeidstid og helger. Ved kryssing av spesielt Neseveien og turveger ved Neseskogen og 

Fjermestadvatnet bør det tilrettelegges for turgåere og barn og unge. Dette innebærer midlertidige 

omveger som plasseres et stykke unna området hvor det pågår anleggsarbeid, og som er godt 

skiltet. Inngjerding av omveger er et tiltak som bidrar til generell sikkerhet men som også bidrar til 

at området oppfattes av barn og unge som trygt å ferdes i.  

5.2 Delstrekning Time 

5.2.1 Beskrivelse av delstrekningen 

Delstrekningen går fra Fjermestadvatnet i øst, forbi landbruksområder langs med Fjermestadvegen 

fram til tettstedet Kvernaland og Frøylandsvatnet i vest. Fra Fjermestadvatnet fram til Fjermestad 

er det planlagt to alternativer (Nord og Sør) for hvor hovedledningen kan etableres. Alternativ Nord 

innebærer at hovedledning går nordover mot eksisterende styringsbasseng ved Skrebergvegen og 

videre vestover langs jordbruksareal på sørsiden av Lauvåsen. Alternativ Sør innebærer at 

hovedledningen vil fra Fjermestadvatnet gå nordvestover over jordbruksareal langs med 

Fjermestadvegen fram til nytt styringsbasseng på sørsiden av Fjermestadvegen. Fra de to 

alternativene til plassering av ventilkammer etableres hovedvannledningen på nordsiden av 

Fjermestadvegen i et lavtliggende område for jordbruk før ledningen krysser til sørsiden av 

Fjermestadvegen forbi boligområdet Juvelvegen til nytt ventilkammer på Kvernaland.  Videre går 

hovedvannledningen vestover og krysser Kvernelandsvegen, for deretter går mot 

kommunegrensen i Frøylandsvatnet forbi landbruksområdene på Tegle/Netland. På 

landbruksarealet vest for T-krysset mellom Fjermestadvegen og Skrebergvegen er det planlagt 

utfylling med overskuddsmasser. 
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Figur 5-10: Viser ledningstrase fra Fjermestadvatnet og videre vestover mot nytt styringsbasseng ved 

Fjermestadvegen (fotograf: Kåre Magnus Grønning). 

 

 
Figur 5-11: Viser nordlige landbruksområder langs med Fjermestadvegen (fotograf: Kåre Magnus Grønning). 
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Figur 5-12: Viser hovedvannledning sør for boligområdet Juvelvegen og fram til Kvernaland ventilkammer 

(fotograf: Kåre Magnus Grønning). 
 

 
Figur 5-13: Viser hovedledningen fra Kvernaland ventilkammer og videre mot Frøylandsvatnet via 

Kringlemyrskogen/Tegle/Netland. 
 

 

Figur 5-14: Viser de to alternativene til plassering av hovedvannledning fra Fjermestadvatnet til 
styringsbasseng ved Fjermestadvegen eller Skrebergvegen (kilde: GoogleEarth). 

Alternativ Nord 

Alternativ Sør 
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Figur 5-15: Viser delområdene og verdi i Time kommune (illustrasjon: COWI AS). 

5.2.2 Delområde 10 Hålandshammaren 

Dagens situasjon 

Hålandshammaren ligger langs kommunegrensen mellom Time og Gjesdal kommune. Delområdet 

inneholder Hålandsskogen. Hålandsskogen er tett skog med traktorveger som fungerer som 

innfallsport til turstiene mot Bursfjell, Edlandsfjellet og Sikvalandsheia. Fra Hålandsskogen kan man 

videre ta seg til Neseveien via Trodalen.  

Verdi 

Hålandsskogen er registrert som et regionalt viktig friluftslivsområde. Området har middels 

bruksfrekvens. Delområdet vurderes å ha stor verdi. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Delområdet ligger om lag 650 m sør for hvor ny ledning skal etableres. Det vurderes at delområdet 

blir ikke påvirket av nytt tiltak verken direkte eller indirekte. Tiltaket vurderes å ha ubetydelig 

påvirkning på delområdet. 
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Påvirkning i anleggsperioden 

Påvirkningen i anleggsperioden er ubetydelig for nærmiljø og friluftsliv. 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

5.2.3 Delområde 11 Fjermestadvatnet 

Dagens situasjon 

Delområdet 11 grenser til delområde 8 og inneholder Fjermestadvatnet med tilhørende 

sammenhengende turveg. Ved odden Refsnes er det et mindre skogholt med mindre turstier. 

 

Verdi 

Som for delområde 8, er delområde 11 mye brukt til gåturer og rekreasjon. Delområdet vurderes å 

ha middels verdi. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Hovedvannledningen vil krysse og følge deler av turvegen som går rundt Fjermestadvatnet. 

Tiltaket medfører også kryssing av adkomstveg til et større gårdsbruk på området. 

For øvrig vil adkomstvegen og turvegen reetableres der de krysses. Tiltaket vurderes å ha 

ubetydelig påvirkning på delområdet. 

Påvirkning i anleggsperioden 

Som følge av gravearbeid, midlertidig støyforurensing og arealbeslag vil tiltaket midlertidig påvirke 

friluftsaktiviteter og turvegen ved Fjermestadvatnet.  

Tiltaket vurderes å medføre noe forringelse av delområdet i anleggsperioden.  

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til konsekvensgrad 1 minus (-), noe 

miljøskade. 

5.2.4 Delområde 12 Fjermestad 

Dagens situasjon  

Fjermestad består i stor grad av landbruksareal med noe spredt boligbebyggelse og gårdsbruk. I 

gjennom delområdet går Fjermestadvegen som er hovedferdselsveg mellom Time og Gjesdal 
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kommune. Sør i delområdet ligger Revheia med adkomst via traktorveger. Revheia er en mindre 

frittliggende fjelltopp hvor en har utsikt utover kulturlandskapet mot Fjermestadvatnet og 

Mosvatnet. Nord i delområdet ligger Lauvåsen. Lauvåsen er en mindre skogkledd fjelltopp hvor 

adkomst er via traktorveger og mindre turstier fra øst og vest. Ved Skrebergvegen ligger 

eksisterende styringsbasseng med opparbeidet areal for tilkomst til området. 

Verdi 

Selv om bruksfrekvensen er lav, er både Revheia og Lauvåsen områder som har lokal betydning for 

nærmiljøet og beboere langs Fjermestadvegen. Delområdet vurderes å ha noe verdi. 

 

 

Påvirkning av tiltaket 

Som tidligere beskrevet er det planlagt to alternativ til hvor hovedvannledningen skal etableres 

gjennom delområdet (alternativ Nord og Sør).  

Alternativ Nord innebærer at hovedledningen vil fra Fjermestadvatnet gå over landbruksområder 

og krysse Skredbergvegen fram til eksisterende styringsbasseng. Skrebergvegen er adkomstveg 

for noen få boliger/gårdsbruk som ligger i området rundt foreslått plassering av hovedledningen. 

Alternativ Sør innebærer at hovedledningen går over jordbruksareal langs med Fjermestadvegen 

fram til nytt styringsbasseng som etableres på sørsiden av Fjermestadvegen. Nytt styringsbasseng 

vil permanent beslaglegge et lite areal som blir brukt som beiteområde. Vestover vil 

hovedvannledning gå over jordbruksareal sør for Lauvåsen. Påvirkningsgraden av tiltaket i de to 

alternativene (Nord og sør) knyttes til etablering av nytt styringsbasseng for alternativ Sør. Da det 

er lang avstand til nærmeste beboere og arealbruken er i dag beiteområde vurderes dette tiltaket å 

være av ubetydelig karakter.  

Ny utfylling på landbruksarealet langs med Fjermestadbekken ved T-krysset mellom 

Skrebergvegen og Fjermestadvegen vil ha noen spesiell påvirkning for nærmiljø og friluftsliv. 

Totalt sett vurderes det at tiltakene i begge alternativene vurderes å ha ubetydelig påvirkning på 

delområdet.  

Påvirkning i anleggsperioden 

Anleggsarbeidet for etablering hovedvannledning vil kunne være til noe sjenanse for beboere i 

området men dette anses å ha liten påvirkning på beboerens daglige livsmiljø. Påvirkningen i 

anleggsperioden er ubetydelig for nærmiljø og friluftsliv.  

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 
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5.2.5 Delområde 13 Fjermestadvegen 

Dagens situasjon 

Nord og sør for Fjermestadvegen er det landbruksområder med noe spredt boligbebyggelse og 

gårdsbruk. Det finnes også mindre traktorveger som brukes som turveger av beboere i 

delområdet. Langs med traktorvegen renner tilførselsbekker til Frøylandsvatnet i øst-vestlig 

retning. Som tidligere nevnt er Fjermestadvegen hovedferdselsveg for myke trafikanter mellom 

sørliggende områder i Time og Gjesdal kommune. Kulturlandskapet i området er en visuell kvalitet 

ved sykkelturer langs med Fjermestadvegen. Fjermestadvegen er også skoleveg for enkelte barn 

og unge som bor langs vegen.  

Verdi 

Generelt er bruksfrekvensen på delområdet lav. Delområdet vurderes å ha noe verdi. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Hovedvannledningen etableres over jordbruksareal i lavtliggende terreng, før den krysser 

Fjermestadvegen ved Kvernaland. Hovedvannledningen vil gjennomsnittlig ligge om lag 100 m 

unna nærmeste bolig. Tiltaket vurderes å påvirke delområdet i ubetydelig grad.  

Påvirkning i anleggsperioden 

Anleggsarbeidet for etablering hovedvannledning vil kunne være til noe sjenanse for beboere i 

området men dette anses å ha liten påvirkning på beboerens daglige livsmiljø. Påvirkningen i 

anleggsperioden er ubetydelig for nærmiljø og friluftsliv. 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

5.2.6 Delområde 14 Juvelvegen 

Dagens situasjon 

Juvelvegen er et tettbebygd boligområde med ca 120 boenheter fordelt på eneboliger og rekkehus. 

I boligområdet ligger det to større lekeplasser og langs med Fjermestad er det etablert fortau som 

brukes som skole veg for barn og unge. Boligområdet er også innfallsport til Njåfjellet og mindre 

turstier mot Mosvatnet.  

Verdi 

Da boligområdet har høy andel boenheter og samtidig fungerer som innfallsport til Njåfjell vurderes 

delområdet å ha stor verdi. 
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Påvirkning av tiltaket 

Boligområdet vil på det nærmeste ligge om lag 30 – 40 m unna hvor hovedvannledningen skal 

etableres. Boligområdet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Tiltaket vurderes å påvirke delområdet i 

ubetydelig grad.  

Påvirkning i anleggsperioden 

Anleggsarbeidet kan være noe til sjenanse for noen sørvendte boliger med uteareal. Påvirkningen i 

anleggsperioden er ubetydelig for nærmiljø og friluftsliv. 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

5.2.7 Delområde 15 Kvernaland 

Dagens situasjon 

Delområdet deles i to områder av Kvernelandsvegen som går i igjennom området. 

Kvernelandsvegen er hovedveg mellom Bryne og tettstedet Kvernaland. Vegen er opparbeidet med 

separat gang- og sykkelveg og er blant annet skoleveg for barn og unge. Gang- og sykkelvegen er 

også ferdselsveg for beboere på Kvernaland som skal til friluftsområdene Njåskogen og Njåfjellet. 

Øst for Kvernelandsvegen er det jordbruksareal, beiteområder, spredt boligbebyggelse, samt 

grusveger som fører videre opp til Njåfjellet. Ved boligområdet Juvelvegen ligger det et skogholt 

med tett høy vegetasjon. Vest for Kvernalandsvegen er det et mindre boligfelt ved Kringlemyr. 

 

Verdi 

Landbruksarealet sør-, og skogholtet øst for Juvelvegen blir mye brukt av beboere til 

friluftsaktiviteter hele året, blant annet til gåturer, rekreasjon og friluftsaktiviteter som skigåing og 

akebakke på vinterstid. Kringlemyr ble tidligere kalt "Kringlemyrskogen" og ble mye brukt av skoler 

og barnehager for friluftsaktiviteter, men skogen er nå nylig hugget for at området skal benyttes til 

landbruksformål. Bruksfrekvens på Kringlemyr er nå lav, men gjenstående vegetasjon og nærhet 

til Frøylandsvatnet er en kvalitet for nærmiljøet for boligfeltet. Delområdet vurderes å ha middels 

verdi. 
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Påvirkning av tiltaket 

Hovedledningen er planlagt å gå sør for skogholtet som ligger øst for boligområdet Juvelvegen, 

deretter over landbruksarealer ned til Kvernaland hvor det skal etableres nytt ventilkammer.  

Ved Kvernaland vil det etableres et nytt ventilkammer i kort avstand til en bolig. Endringen vil 

være permanent, men ventilkammeret vil plasseres på jordbruksareal og det vurderes således at 

ventilkammeret ikke vil ha noen stor betydning for beboernes livsmiljø og uteareal. Tiltaket samlet 

sett vurderes å påvirke delområdet i ubetydelig grad. 

Påvirkning i anleggsperioden 

I anleggsperioden vil tiltaket danne en barriere for ferdsel over beiteområde ved boligområdet 

Juvelvegen og videre sørover mot Njåfjellet og Mosvatn. 

Hovedvannledningen går over Kvernalandsvegen og forbi Kringlemyr. Tiltaket vil ikke gi noen 

permanent endring på områdene, men anleggsarbeid vil kunne være til sjenanse for beboere ved 

Kringlemyr som har utearealene sine vendt mot ledningstraseen. Ved kryssing av 

Kvernelandsvegen vil anleggsarbeidet kunne oppfattes som en barriere for barn og unge. Tiltaket 

samlet sett vurderes å medføre noe forringelse av delområdet i anleggsperioden. 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til konsekvensgrad 1 minus (-), noe 

miljøskade. 

 

 
Figur 5-16: Viser landbruksområdet og skogholtet sørøst for boligområdet Juvelvegen (fotograf: Kåre Magnus 

Grønning). 
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Figur 5-17: Viser området Kringlemyr, hvor eksisterende skog er fjernet (fotograf: Kåre Magnus Grønning). 

 

5.2.8 Delområde 16 Netland/Tegle 

Dagens situasjon 

Området består i hovedsak av enkelte boliger/gårdsbruk, store landbruksareal med strandsone mot 

Frøylandsvatnet. For ferdsel i området benyttes traktorveger og eller mindre adkomstveger til de 

enkelte boligene.  

 

Verdi 

Selv om området innehar strandsone mot Frøylandsvatnet er området i liten grad brukt av 

allmennheten grunnet inngjerding av jordbruksarealene. Noen av traktorvegene brukes dog for 

gåturer og ferdsel til og fra Njåskogen og inngår da som del av turvegnettet rundt Frøylandsvatnet. 

Delområdet vurderes å ha noe verdi. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Hovedvannledning vil legges igjennom landbruksareal før ledningen går videre nordover og legges 

på bunnen av Frøylandsvatnet. Anleggsarbeidet med utlegging av vannledningen vil ikke medføre 

noen permanent endring på delområdet ut fra dagens situasjon. Tiltaket samlet sett vurderes å 

påvirke delområdet i ubetydelig grad. 

Påvirkning i anleggsperioden 

Under anleggsperioden kan støy påvirke opplevelsen for personer som ferdes til og fra Njåskogen. 

Tiltaket vurderes å påvirke delområdet i ubetydelig grad.  

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 
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Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

5.2.9 Delområde 17 Frøylandsvatnet 

Dagens situasjon 

Frøylandsvatnet er et lokalt og regionalt viktig friluftsområde som er hyppig brukt til 

friluftsaktiviteter hele året. Frøylandsvatnet har et rikt fugleliv, og det er også mulighet for fiske i 

vannet. Utfart med robåt, kajakk, bading, skøyting er populært. Langs strandsonen er det etablert 

sammenhengende tursti/turveg, og ved Gåsevik er ei mindre brygge og med tilhørende badeplass 

for allmennheten.  

Verdi 

Delområdet og tilhørende strandsone har høy bruksfrekvens, er identitetskapende for innbyggere i 

Time kommune og innehar kvaliteter for nærmiljø og friluftsliv.  Delområdet vurderes å ha stor 

verdi for nærmiljø og friluftsliv. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Tiltaket omfatter graving av landtak i strandsonen for deretter utlegging av hovedvannledning på 

bunnen av ferskvannet. Etter at ledning er etablert vil strandsonen hvor utgraving er funnet sted 

bli reetablert med stedegnemasser og naturlig gro til. Tiltaket vurderes å ha ubetydelig påvirkning 

på delområdet. 

Påvirkning i anleggsperioden 

I anleggsperioden vil deler av Frøylandsvatnet bli avgrenset og vil ikke være tilgjengelig for 

allmenheten. Gravearbeid i strandsonen kunne medføre risiko for partikkelflukt og forringelse av 

vannkvalitet i Frøylandsvatnet. Dette kan igjen medføre at området ikke innbyr til aktiviteter som 

fiske midlertidig på områdene rundt ledningstraseen. Støyende arbeid vil også medføre at 

tilgrensende områder i Frøylandsvatnet oppfattes som mindre attraktivt å ferdes i ved for eksempel 

fiske, roturer og kajakkpadling. Tiltaket vurderes å påvirke og medføre noe forringelse av 

delområdet i anleggsperioden.  

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til konsekvensgrad 1 minus (-), noe 

miljøskade. 
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5.2.10 Oppsummering av konsekvenser for delstrekningen 

 
Figur 5-18: Viser delområdene og verdi i Time kommune (illustrasjon: COWI AS). 

 

Tabell 5-2: Viser sammenstilling av verdi, påvirkning og konsekvensgrad for delområdene i Time kommune 
(illustrasjon: COWI AS). 

 

 

 

Delstrekning Time kommune  

Delområde Verdi Påvirkning Konsekvensgrad 

10. Hålandshammeren Stor Ubetydelig endring 0 

11. Fjermestadvatnet Middels Ubetydelig endring 0 

12. Fjermestad Noe Ubetydelig endring 0 

13. Fjermestadvegen Noe Ubetydelig endring 0 

14. Juvelvegen Stor Ubetydelig endring 0 

15. Kvernaland Middels Ubetydelig endring 0 

16. Netland/Tegle Noe Ubetydelig endring 0 

17. Frøylandsvatnet Stor Ubetydelig endring 0 
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5.2.11 Avbøtende tiltak 

Anleggsperioden 

Støyende arbeid bør utføres i normal arbeidstid i forhold til sjenanse for beboere ved Juvelvegen og 

Kringlemyr. Ved etablering av ledning på landbruksområdet sør for Juvelvegen bør det legges til 

rette for midlertidige kryssinger av ledningstraseen slik at ferdsel mot Njåfjellet ikke blir hindret. 

Ved kryssing av gang- og sykkelveg ved Kvernelandsvegen og traktorveger for gåturer rundt 

Frøylandsvatnet og mot Njåskogen bør kryssingene tilrettelegges og plasseres vekk fra aktuelt 

arbeidsområdet med oversiktlig skilting.  Eventuell inngjerding av tiltaket på disse stedene kan 

være aktuelt. 

Permanent situasjon 

Ved plassering av nytt ventilkammer ved bolig/gårdsbruk vil det være hensiktsmessig at bygning 

plasseres i samme retning som eksisterende bygninger og eventuelt at det brukes samme 

fargekombinasjoner på materialer. Ny bygning for ventilkammeret vil dermed stå i stil med 

eksisterende bygninger og påvirkningsgraden av tiltaket på beboernes daglige livsmiljø og uteareal 

minimeres. Bruk av siltgardin ved graving i strandsonen ses på som et viktig avbøtende tiltak for å 

forhindre partikkelspredning i Frøylandsvatnet. 

5.3 Delstrekning Klepp 

5.3.1 Beskrivelse av delstrekningen 

Hovedvannledningen starter på bunnen av Frøylandsvatnet ved kommunegrensen og kommer opp 

ved Engjelsvåg. Ved Engjelsvåg vil det etableres nytt ventilkammer på landbruksareal i nærheten 

av eksisterende boligbebyggelse. Hovedvannledningen krysser deretter Engelsvollvegen og går 

nordover over landbruksareal ved Øksnavad og fram til nytt ventilkammer på Lonaheia. Fra 

Lonaheia krysser hovedvannledning elva Figgjo og over til Sandens kommune. På nordsiden av 

Øksnevadvegen/Haugane vil det etableres ei større fylling som bygges opp av overskuddsmasser 

fra gravearbeidet i Klepp kommune. 

 
Figur 5-19: Viser Frøylandsvatnet og Engjelsvåg hvor hovedvannledning går nordover til nærliggende 

ventilkammer (fotograf: Kåre Magnus Grønning). 
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Figur 5-20: Viser nytt ventilkammer på Engjelsvåg og tilgrensende boligbebyggelse (fotograf: Kåre Magnus 

Grønning).  
 

 
Figur 5-21: Viser landbruksareal fra Øksnavad til Lonaheia (fotograf: Kåre Magnus Grønning). 

 
 

 
Figur 5-22: Viser Lonaheia og elva Figgjo ved kommunegrensen mellom Klepp og Sandnes kommune (fotograf: 

ukjent/google.maps.no). 
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Figur 5-23: Viser delområdene og verdi i Klepp kommune (illustrasjon: COWI AS). 

5.3.2 Delområde 18 Frøylandsvatnet 

Dagens situasjon 

I delområdet ligger det to boliger med tilhørende uteareal og båthus som grenser til 

Frøylandsvatnet. Langs med Frøylandsvatnet er det opparbeidet en bred gruslagt turveg i 

strandsonen. Deler av denne turvegen er registrert som statlig sikret friluftsområde. Turvegen 

danner ei rundløype rundt Frøylandsvatnet. Området er også registrert som et regional viktig 

friluftsområde (FINK 2004) og den gruslagte turvegen blir blant annet brukt i sykkelrittet 

"Nordsjørittet".   

Verdi 

Delområdet har flotte naturopplevelser og blir brukt til rekreasjon, gå- og sykkelturer, utfart med 

robåt, kajakk, bading samt skøyting av allmennheten og ellers av nærliggende skoler og 

barnehager på Engelsvoll. Den sammenhengende turvegen rundt Frøylandsvatnet er en svært mye 

brukt ferdselsveg som binder sammen nord- og sørliggende områder i Klepp kommune som 

Orstad, Klepp og Bryne. Delområdet vurderes å ha stor verdi for både nærmiljø og friluftsliv. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Tiltaket omfatter graving av landtak i strandsonen for deretter utlegging av hovedvannledning på 

bunnen av ferskvannet. Etter at ledning er etablert vil strandsonen hvor utgraving er funnet sted 
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bli reetablert med stedegne masser og naturlig gro til. Ved kryssing av turvegene i delområdet vil 

disse reetableres etter endt arbeid. På grunn av sikkerhetsavstanden som kreves for 

hovedvannledningen vil noen trær og høy vegetasjon fjernes ved turvegene. Tiltaket vurderes å ha 

ubetydelig påvirkning på delområdet. 

Påvirkning i anleggsperioden 

Støyende arbeid vil påvirke de to boligene som ligger i delområdet. Støyende arbeid kan også 

påvirke i den grad at tilgrensende områder i Frøylandsvatnet oppfattes som mindre attraktivt å 

ferdes i ved for eksempel fiske, roturer og kajakkpadling. Turvegene på delområdet vil måtte 

krysse og dette kan oppfattes som en mindre barriere for barn og unge som ferdes i delområdet. 

Tiltaket vurderes å påvirke og medføre noe forringelse av delområdet i anleggsperioden.  

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til konsekvensgrad 1 minus (-), noe 

miljøskade. 

 

 
Figur 5-24: Viser den sammenhengende turvegen langs Frøylandsvatnet (fotograf: Kåre Magnus Grønning). 

5.3.3 Delområde 19 Engjelsvåg 

Dagens situasjon 

I Engjelsvåg ligger den noen enkelte rekker og konsentrasjoner av boliger langs med 

adkomstvegen Engelsvåg og fylkesvegen Engelsvollvegen. Langs med Engelsvollvegen er det 

etablert separat gang- og sykkelveg. Begge vegene er skoleveg mot Engelsvoll skole. 

Sentralt på delområdet er det to større jorder.  

Verdi 

Delområdet inne har skoleveger, noe boligbebyggelse og er innfallsport til Frøylandsvatnet med 
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kulvert under jernbanelinjen for gående og syklende. Delområdet vurderes å ha middels verdi for 

nærmiljø og friluftsliv. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Fra Frøylandsvatnet vil ledning gå under jernbanelinjen fram til det sørliggende jordbruksområdet 

hvor det vil etableres nytt ventilkammer vis a vis boligene langs med adkomstvegen Engelsvåg. 

Hovedvannledningen går nordover og krysser gang- og sykkelveg for Engelsvollvegen. 

Permanent endring er ventilkammeret som skal etableres, men dette vurderes å ikke ha noen 

nevneverdig påvirkningsgrad på boligene nærest tiltaket. Ved kryssing av skoleveg vil disse 

reetableres etter endt arbeid. Tiltaket vurderes å ha ubetydelig påvirkning på delområdet. 

 

Påvirkning i anleggsperioden 

Tiltakets påvirkning er først og fremst i anleggsperioden kryssingen av turveg ned mot 

Frøylandsvatnet og gang- og sykkelvegen (skoleveg) langs med Engelsvollvegen. Dette kan 

oppfattes som en barriere for barn og unge som ferdes til Engelsvoll skole. Økt tungtrafikk på 

adkomstvegen Engjelsvåg vil være av betydning for sikkerheten til barn og unge da det ikke er 

gang- og sykkelveg eller fortau langs vegen. Tiltaket vurderes å påvirke og medføre noe 

forringelse av delområdet i anleggsperioden. 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til konsekvensgrad 1 minus (-), noe 

miljøskade. 

 

5.3.4 Delområde 20 Eikebakken/ Plogfabrikkvegen 

Dagens situasjon 

Delområdet består av næringsbebyggelse og opparbeidde arealer for næringsvirksomhet.  

Verdi 

Delområdet innehar ingen verdier for nærmiljø og friluftsliv unntatt at Plogfabrikkvegen er 

adkomstveg for to boliger langs med Frøylandsvatnet. Delområdet vurderes samlet å ha en verdi 

som er uten betydning for nærmiljø og friluftsliv. 

 



 

 

     

DETALJREGULERING MED KU FOR NY HOVEDVANNLEDNING VEST 

GJESDAL, TIME, KLEPP, SANDNES, SOLA OG STAVANGER  

 69  

  

Påvirkning av tiltaket 

Delområdet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Tiltaket vurderes å ha ubetydelig påvirkning på 

delområdet. 

Påvirkning i anleggsperioden 

Arbeidet med etablering av ny hovedvannledning vil påvirke delområde i form av støy og økt 

tungtrafikk. Påvirkning i anleggsperioden og etter endt arbeid er ubetydelig for nærmiljø og 

friluftsliv.  

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

5.3.5 Delområde 21 Øksnavad 

Dagens situasjon 

Øksnavad innehar stort sett landbruksareal og to større gårdsbruk.  

Verdi 

Utover de to gårdsbrukene er det ikke registrert aktiviteter på området som er av betydning for 

nærmiljø og friluftsliv. Delområdet vurderes samlet å ha en verdi som er uten betydning for 

nærmiljø og friluftsliv. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Hovedvannledning vil etableres gjennom landbruksareal. Tiltaket vurderes å påvirke delområdet i 

ubetydelig grad. 

Påvirkning i anleggsperioden 

Arbeidet med etablering av ny hovedvannledning vil påvirke delområde i form av støy og trafikk 

med anleggsmaskiner forbi boligene. Dette kan være til sjenanse for beboere på delområdet, men 

samlet sett vurderes det at påvirkningen i anleggsperioden er ubetydelig for nærmiljø og 

friluftsliv. 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 
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5.3.6 Delområde 22 Øksnevadvegen 

Dagens situasjon 

Delområdet består i stor grad av landbruksareal med noe spredt boligbebyggelse og gårdsbruk. I 

gjennom delområdet går Øksnevadvegen som er en mye brukt ferdselsveg, blant annet som 

skoleveg til Øksnevad videregående skole. Via adkomstveger gir delområdet også adkomst til 

friluftsområdene Lonaheia og Lonavatnet. 

Verdi 

Delområdet vurderes å ha noe verdi for nærmiljø og friluftsliv. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Hovedvannledning vil etableres gjennom landbruksareal. Hovedvannledningen vil krysse 

Øksnevadvegen og gå videre over jordbruksareal og beiteområder fram til Lonaheia. 

Hovedvannledningen vil også krysse interne adkomstveger for beboere i området. Etter endt arbeid 

vil veger som krysses reetableres lik dagens situasjon. Sør på delområdet ved Haugane er det 

planlagt utfylling av et større område med overskuddsmasser. Fyllingen medfører permanent 

endring av landskapet som grenser til to boliger. Fyllingen vil revegeteres. Tiltaket vurderes å 

påvirke delområdet i ubetydelig grad. 

Påvirkning i anleggsperioden 

I anleggsperioden vil tiltakene påvirke delområdet i form av støy og økt tungtrafikk. Dette kan 

være til sjenanse for beboere på delområdet. Kryssing av Øksnevadvegen vil midlertidig kunne 

oppfattes som en mindre barriere. Det vurdert at påvirkningen i anleggsperioden er ubetydelig for 

nærmiljø og friluftsliv. 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

5.3.7 Delområde 23 Lonaheia/ Lonavatnet 

Dagens situasjon 

Lonaheia og Lonavatnet er to mindre friluftsområder. Lonavatnet er en del av elva Figgjo og er et 

naturreservat. 

Området blir brukt til rekreasjon og friluftsaktiviteter. På Lonaheia er det opparbeidet gruslagte 

turveger som også går langs strandsonen. Områdene blir også brukt i undervisningssammenheng 

av Øksnevad videregående skole til utflukter, orientering, løping, gåturer, undervisning i naturmiljø 

og sosiale sammenkomster. Skolen/fylkeskommunen utsteder også fiskekort for fiske i Figgjoelva.  

Verdi 

Lonaheia og Lonavatnet er friluftsområder som har stor verdi for lokalmiljøet. Lonavatnet er et 
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naturreservat med høy verdi. Området er hyppig brukt av beboere i nærmiljøet og av Øksnevad 

videregående skole. Delområdet vurderes å ha stor verdi. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Hovedvannledningen vil gå igjennom østlig del av Lonaheia og krysse turstier, turveger og elven 

Figgjo. På Lonaheia vil det også etableres et nytt ventilkammer. Av permanente endringer vil 

tiltakene gjennom Lonaheia medfører tap av trær og høy vegetasjon og ta opp areal for etablering 

av nytt ventilkammer. Tiltaket vurderes å medføre noe forringelse av delområdet. 

Påvirkning i anleggsperioden 

I anleggsperioden vil støy og økt tungtrafikk i gjennom området kunne midlertidig nedsette 

områdets attraktivitet og bruksfrekvens. Graving i Figgjo vil hindre aktiviteter som fiske enkelte 

steder. Tiltaket vurderes å påvirke og medføre noe forringelse av delområdet i anleggsperioden. 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til konsekvensgrad 1 minus (-), noe miljøskade. 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til konsekvensgrad 1 minus (-), noe 

miljøskade. 

 

 
Figur 5-25: Viser den tette granskogen på Lonaheia og opparbeidede turveger (fotograf: Kåre Magnus 

Grønning). 
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5.3.8 Oppsummering av konsekvenser for delstrekningen 

 

Figur 5-26: Viser delområdene og verdi i Klepp kommune (illustrasjon: COWI AS). 

 

Tabell 5-3: Viser sammenstilling av verdi, påvirkning og konsekvensgrad for delområdene i Klepp kommune 
(illustrasjon: COWI AS). 

Delstrekning Klepp kommune  

Delområde Verdi Påvirkning Konsekvensgrad 

18. Frøylandsvatnet Stor Ubetydelig endring 0 

19. Engjelsvåg Middels Ubetydelig endring 0 

20. Eikebakken/ 

      Plogfabrikkvegen 

Uten betydning Ubetydelig endring 0 

21. Øksnavad Uten betydning Ubetydelig endring 0 

22. Øksnevadvegen Noe Ubetydelig endring 0 

23. Lonaheia/Lonavatnet Stor Noe forringet - 
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5.3.9 Avbøtende tiltak 

Anleggsperioden 

Støyende arbeid bør utføres i normal arbeidstid for å unngå sjenanse for beboere ved 

adkomstvegen Engelsvåg. Ved etablering av hovedvannledning gjennom Frøylandsvatnet og 

Lonaheia bør turveger og turstier legges om, slik at bruken av området kan fortsette selv under 

anleggsperioden. Ved kryssing av gang- og sykkelveger bør kryssing inngjerdes og det bør være 

god skilting av omleggingsveger.  

Permanent situasjon 

Eksisterende turveger og turstier vil måtte reetableres etter endt arbeid.  

Tiltak for å unngå partikkelspredning ved graving gjennom Figgjoelva ses på som et viktig 

avbøtende tiltak for å forhindre konsekvenser for lakse- og aurefiske som friluftsaktivitet.  

 

5.4 Delstrekning Sandnes 

5.4.1 Beskrivelse av delstrekningen 

Fra elva Figgjo i sør går hovedvannledningen i gjennom større landbruksområder med spredt 

boligbebyggelse fram til Todneimlia boligområdet hvor det etableres nytt ventilkammer i et mindre 

skogholt. Hovedvannledning går deretter videre nordover til Årsvoll, Broholen og fram til 

Somaleiren ved kommunegrensen mellom Sola og Sandnes kommune. Hovedvannledningen vil 

krysse flere fylkesveger og interne adkomstveger, blant annet Jærvegen, Brunesveien, 

Skjævelandsveien, Leiteveien, Todnheimveien, Heigreveien, Gamle Folkvord vei, Årsvollveien og 

Sandnesveien. Flere av disse vegene har gang- og sykkelveg og blir benyttes som skoleveg. Noen 

av vegene innehar spesielle kvaliteter for rekreasjon, gåturer, sykkelturer. Dette gjelder spesielt 

Todnheimveien og Gamle Folkvord vei.  

 

 
Figur 5-27: Viser landbruksareal og Heigreveien (fotograf: Kåre Magnus Grønning). 
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Figur 5-28: Viser skogholtet ved boligområdet Todneimlia (fotograf: Kåre Magnus Grønning). 

 
 

 
Figur 5-29: Viser landbruksareal ved nytt ventilkammer på Rudleholsveien (fotograf: Kåre Magnus Grønning). 
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Figur 5-30: Viser Sandnesveien og næringsområdet ved Somaleiren (fotograf: Kåre Magnus Grønning). 

 

 
Figur 5-31: Viser delområdene og verdi i Sandnes kommune (illustrasjon: COWI AS). 

 

 

5.4.2 Delområde 24 Lonavatnet/Jærvegen 

Dagens situasjon 

Delområdet innehar elva Figgjo og deler av naturreservatet Lonavatnet. Vest på delområdet er en 

mindre klynge med boliger som ligger langs adkomstvegen Brunesveien.  
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Verdi 

Delområdet innehar noe boligbebyggelse. Områdene rundt Lonavatnet og Figgjoelva blir brukt til 

rekreasjon og fiske. Verdien ses i sammenheng med delområde 23. Delområdet vurderes å ha stor 

verdi. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Hovedvannledningen vil gå igjennom og krysse elven Figgjo og deretter krysse Jærvegen. Noe 

kantvegetasjon langs Figgjoelva vil måtte fjernes. Dette vurderes som ubetydelig for nærmiljø og 

friluftsliv. 

Påvirkning i anleggsperioden 

Som for delområde 23 vil det i anleggsperioden være større anleggsmaskiner i arbeid som kan 

påvirke attraktiviteten og bruken av området. Graving i elva Figgjo vil hindre aktiviteter som fiske 

enkelte steder. Noen boliger med tilhørende uteareal ved Brunesveien vil kunne bli påvirket av 

støy. Tiltaket vurderes å påvirke og medføre noe forringelse av delområdet i anleggsperioden. 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til konsekvensgrad 1 minus (-), noe 

miljøskade. 

5.4.3 Delområde 25 Skjæveland 

Dagens situasjon 

Delområdet består av landbruksareal med spredt boligbebyggelse. Delområdet grenser til Osa 

gårdsbarnehage. Barnehagen bruker noen av områdene til friluftsaktiviteter, men først og fremst 

blir adkomstvegen Skjævelandsveien brukt av barnehagen til utflukter vestover til et mindre 

skogholt ved Kuleberget. Gjennom delområdet går Leiteveien og Heigreveien. Begge vegene er 

skoleveg til Malmheim skole, og Heigreveien har også separat gang- og sykkelveg for myke 

trafikanter. 

Verdi 

Delområdet innehar spredt boligbebyggelse og skoleveger som har høy bruksfrekvens. 

Skjævelandsvegen blir benyttet av til utflukter av Osa barnehage. Utover dette er det ikke funnet 

registreringer på delområdet som er av betydning for nærmiljø og friluftsliv. Delområdet vurderes å 

ha noe verdi. 
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Påvirkning av tiltaket 

Tiltaket vil etableres over landbruksareal gjennom hele delområdet. Ledningstraseen krysser 

Jærvegen og Brunesveien, Skjævelandsveien, Leiteveien og Heigreveien. Tiltaket vil ikke gi noen 

permanente endringer. Tiltaket vurderes å påvirke delområdet i ubetydelig grad. 

 

Påvirkning i anleggsperioden 

I anleggsperioden vil kryssing av veger som er brukt av barn og unge kunne ha noe 

barrierevirkning. Således vil støyende arbeid og uttransportering av overskuddsmasser med tunge 

kjøretøy i perioder påvirke beboere i området. Tiltaket vurderes å påvirke delområdet i ubetydelig 

grad.  

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

5.4.4 Delområde 26 Skjævelandsveien 

Dagens situasjon 

Innenfor delområdet er det registrert en større gårdsbarnehage med opparbeidde leke og uteareal 

for barn. Det er også noen boliger i samme området.  

Verdi 

Delområdet vurderes å ha stor verdi. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Delområdet ligger i kort avstand til der hvor hovedvannledningen planlegges etablert, men tiltaket 

vil ikke medføre noen permanente endringer for delområdet. Tiltaket vurderes å påvirke 

delområdet i ubetydelig grad. 

Påvirkning i anleggsperioden 

Tiltakets påvirkning på delområdet knyttes til anleggsperioden hvor enkelte boliger vil kunne være 

utsatt for støy og noe tungtrafikk gjennom området. Tiltaket vurderes å påvirke delområdet i 

ubetydelig grad.  

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 
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5.4.5 Delområde 27 Todneimlia 

Dagens situasjon 

Todneimlia er et mindre boligfelt med frittliggende eneboligbebyggelse. Vest for boligområdet er 

det et mindre skogholt. Ved skogholtet er det to bunkere fra andre verdenskrig som er i god stand 

og tilgjengelige for allmennheten. Gamle Folkvord vei går også igjennom delområdet. 

Verdi 

Skogholtet ved boligområdet har et flott naturlandskap for friutfoldelse for barn og unge. Deler av 

Gamle Folkvord vei brukes til sykkelturer av lokale beboere og turister. Bunkersene er en 

severdighet som øker kvaliteten på området.  Delområdet vurderes å ha middels verdi. 

 

Påvirkning av tiltaket 

På delområdet vil hovedvannledningen gå på vestsiden av boligene og rett gjennom skogholtet. 

Det vil også etableres et som vil medføre arealbeslag av deler av skogholtet. Dette resulterer i at 

store deler av trær og høy vegetasjon må tas ned og reduserer skogholtets kvaliteter som 

nærliggende friområde for lek og rekreasjon. Hogst av trær vil derimot bedre solforholdene på 

noen boligers uteareal som kan oppfattes som positivt. Tiltaket vurderes å påvirke og medføre noe 

forringelse av delområdet, da hogst av trær og vegetasjon vurderes som betydningsfullt for barn 

og unge. 

Påvirkning i anleggsperioden 

I anleggsperioden vil beboere i stor grad bli avskjermet for å bruke skogholtet og støyende arbeid 

vil være til sjenanse for beboere. Bunkersene vil ikke bli berørt av tiltaket. Tiltaket vurderes å 

påvirke og medføre noe forringelse av delområdet i anleggsperioden. 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til konsekvensgrad 1 minus (-), noe miljøskade. 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til konsekvensgrad 1 minus (-), noe 

miljøskade. 
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Figur 5-32: Viser området hvor nytt ventilkammer skal etableres i skogholtet ved boligområdet Todneimlia 

(fotograf: Kåre Magnus Grønning). 

5.4.6 Delområde 28 Gamle Folkvords vei 

Dagens situasjon 

Delområdet innehar landbruksareal med tilhørende traktorveger og drensgrøfter.  

Verdi 

Det er ikke registrert boligbebyggelse på området, ei heller aktiviteter som har betydning for 

nærmiljø og friluftsliv. Delområdet vurderes å ha en verdi som er uten betydning for nærmiljø og 

friluftsliv. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Hovedvannledningen vil legges i landbruksareal og nord på delområdet på et jorde mot 

Årsvollveien er det planlagt utfylling med overskuddsmasser. Fyllingen medfører permanent 

endring av landskapet, men tiltaket vurderes å være ubetydelig for nærmiljø og friluftsliv. 

Påvirkning i anleggsperioden 

I anleggsperioden vurderes tiltaket å påvirke delområdet i ubetydelig grad for nærmiljø og 

friluftsliv. 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 
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5.4.7 Delområde 29 Årsvollveien/ Somaleiren 

Dagens situasjon 

Delområdet innehar landbruksareal, spredt boligbebyggelse og mindre adkomstveger. Gjennom 

området går også Sandnesveien med separat gang- og sykkelveg. Gjennom området ligger det 

også de bekkene Skas-Heigrekanalen og Bærheimskanalen som er leveområde for viktige 

fuglearter. Gjennom området er det flere kulturminner, da i form av stakktufter, gardfar og enkelte 

gravhauger fra stein- og jernaldertiden. 

Verdi 

Det antas at delområdet ikke blir mye brukt til fuglekikking som friluftsaktivitet. De fleste av 

kulturminnene er fredet, men en kan ikke registrere at kulturminnene/miljøet har stor 

besøkelsesfrekvens og verdi for området sådan. 

Verdien av delområdet baseres derfor på boligbebyggelsen som finnes i området samt gang- og 

sykkelvegen som brukes av barn og unge nærliggende idrettsplass vest for Somaleiren. 

Delområdet vurderes å ha noe verdi for nærmiljø og friluftsliv. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Hovedvannledningen vil krysse Sandnesveien med tilhørende gang- og sykkelveg som blir brukt av 

barn og unge. Ledningen vil etableres nærme enkelte boliger. Ved Rudleholsveien vil det etableres 

nytt ventilkammer som vil ta noe arealbeslag. Dette arealet har ikke betydning for nærmiljøet. 

Totalt sett vurderes tiltaket å påvirke delområdet i ubetydelig grad for nærmiljø og friluftsliv. 

Påvirkning i anleggsperioden 

Arbeidet med etablering av ny hovedvannledning og ny utfylling vil påvirke delområde i form av 

støy og trafikk med anleggsmaskiner forbi enkelte boliger. Dette kan være til sjenanse for beboere 

på delområdet, men samlet sett vurderes det at påvirkningen i anleggsperioden er ubetydelig for 

nærmiljø og friluftsliv.  

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 
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5.4.8 Oppsummering av konsekvenser for delstrekningen 

 

 
Figur 5-33: Viser delområdene og verdi i Sandnes kommune (illustrasjon: COWI AS). 

 

Tabell 5-4: Viser sammenstilling av verdi, påvirkning og konsekvensgrad for delområdene i Sandnes kommune 
(illustrasjon: COWI AS). 

Delstrekning Sandnes kommune  

Delområde Verdi Påvirkning Konsekvensgrad 

24. Lonavatnet/Jærvegen Stor Ubetydelig endring 0 

25. Skjæveland Noe Ubetydelig endring 0 

26. Skjævelandveien Stor Ubetydelig endring 0 

27. Todnemlia Middels Noe forringet - 

28. Gamle Folkvord vei Uten betydning Noe forringet 0 

29. Årsvollveien/Somaleiren 

       

Noe Ubetydelig endring 0 

 

 

5.4.9 Avbøtende tiltak 

Anleggsperioden 

Ved etablering av hovedvannledning gjennom Skjæveland bør Skjævelandsveien midlertidig legges 
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om slik at Osa barnehage kan ta gåturer til skogholtet Kuleberget, og bruken av området kan 

fortsette selv under anleggsperioden. Ved kryssing av gang- og sykkelveger bør kryssing 

inngjerdes og det bør være god skilting av omleggingsveger.  

Permanent situasjon 

Eksisterende turveger og turstier vil måtte reetableres etter endt arbeid.  

Tiltak for å unngå partikkelspredning ved graving gjennom Figgjoelva ses på som et viktig 

avbøtende tiltak for å forhindre konsekvenser for lakse- og aurefiske som friluftsaktivitet.  

 

5.5 Delstrekning Sola 

5.5.1 Beskrivelse av delstrekningen 

Delstrekningen går fra fylkesvegen Forusbeen i sør, forbi Bæreimsfjellet og langs østlige ytterkant 

av boligområdet Sande/Skadberg fram til friluftsområdet Kjerrberget. Fra Kjerrberget går 

hovedvannledningen nordover på østlige side av Åsnuten fram til nytt ventilkammer som skal 

etableres på jordbruksarealene på Røyneberg. Hovedvannledningen går så forbi sørlig del av 

boligområdet Nesbu Alle, for deretter å krysse Nesbuvegen fram til nytt ventilkammer ved 

jordbruksareal på Grannes. Fra ventilkammeret på Grannes vil hovedvannledningen krysse 

Madlavegen og videre legges i jordbruksareal nedenfor boligområdet Granneslia fram til 

kommunegrensen mellom Sola og Stavanger kommune. For å minimere inngrep i eksisterende 

terreng vil hovedvannledningen borres igjennom Bæreimsfjellet og Kjerrberget. For å bli kvitt 

overskuddsmasser ved etablering av ledningstrase vil overskuddsmasser transportere til 

eksisterende mottak på Blåberget mottak (Norstone). 

 
Figur 5-34: Viser det lokale friluftsområdet Bæreimsfjellet og fylkesvegen Forusbeen (fotograf: Kåre Magnus 

Grønning). 
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Figur 5-35: Viser boligområdet Skadberg og friluftsområdet Kjerrberget (fotograf: Kåre Magnus Grønning). 

 

 
Figur 5-36: Viser Kjerrberget og tilgrensende golfbane til Sola golfklubb (fotograf: Kåre Magnus Grønning). 

 
Figur 5-37: Viser boligbebyggelse, turveger og jordbruksareal forbi boligområdet Nesbu Alle (fotograf: Kåre 

Magnus Grønning). 
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Figur 5-38: Viser jordbruksareal nedenfor Granneslia boligområde (fotograf: Kåre Magnus Grønning). 

 

 
Figur 5-39: Viser delområdene og verdi i Sola kommune (illustrasjon: COWI AS). 
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5.5.2 Delområde 30 Bruholen 

Dagens situasjon 

Delområdet ligger på grensen mellom Sola og Sandnes kommune. Innenfor området er det 

jordbruksareal og to tilhørende gårdsbruk.  

Verdi 

Ut fra størrelsen på området og dets innhold med to gårdsbruk, vurderes området å ha noe verdi. 

 

 

Påvirkning av tiltaket  

Innenfor delområdet er det planlagt utfylling med overskuddsmasser på et større område som 

brukes som jordbruksareal. Fyllingen medfører permanent endring av landskapet som grenser til 

disse to gårdsbrukene, men utfyllingen vurderes å ikke ha betydning for nærmiljø og friluftsliv 

sådan. Totalt sett vurderes tiltaket å påvirke delområdet i ubetydelig grad for nærmiljø og 

friluftsliv. 

Påvirkning i anleggsperioden 

Arbeidet med etablering av ny hovedvannledning og ny utfylling vil påvirke delområde i form av 

støy og trafikk med anleggsmaskiner forbi enkelte boliger. Dette kan være til sjenanse for beboere 

på delområdet, men samlet sett vurderes det at påvirkningen i anleggsperioden er ubetydelig for 

nærmiljø og friluftsliv.    

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

5.5.3 Delområde 31 Forusbeen/ Solvang 

Dagens situasjon 

Innenfor delområdet er det jordbruksareal, spredt boligbebyggelse, noe næringsbebyggelse samt 

tilhørende adkomstveger. Fylkesvegen Forusbeen med langsgående separat gang- og sykkelveg 

går langs med sørlige grense av delområdet.  

Verdi 

Området innehar ingen spesielle kvaliteter for nærmiljø og friluftsliv unntatt at adkomstveger med 

tilgrensende vegetasjon og jordbruksareal gir mulighet for rekreasjon og gå- og sykkelturer. 

Sørliggende jordbruksareal er i gjeldende kommuneplan regulert for ny boligbebyggelse. Under 

varslingsperioden er det kommet innspill om at det nå pågår planarbeid for ny 

detaljreguleringsplan for området. Siden det ikke foreligger en vedtatt detaljreguleringsplan for 
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området og det ikke er igangsatt bygging på dette delområdet, vurderes og vektes det at 

delområdet kun har noe verdi. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Ny hovedvannledning vil gå over sørliggende jordbruksareal. Tiltaket medfører at deler av 

eksisterende adkomstveger og fylkesvegen Forusbeen må krysses og graves opp. Disse vil 

reetableres etter endt arbeid. Påvirkningsgraden av tiltaket er ubetydelig sådan for nærmiljø og 

friluftsliv. 

 

Påvirkning i anleggsperioden 

Støy fra anleggsmaskiner og økt tungtrafikk gjennom delområdet via Skadebergveien vil kunne 

være til sjenanse for beboere og barn og unge på delområdet, men samlet sett vurderes det at 

påvirkningen i anleggsperioden er ubetydelig for nærmiljø og friluftsliv.    

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

5.5.4 Delområdet 32 Skadberg 

Dagens situasjon 

Skadberg er et større boligområde på Sande, hvor det er tett konsentrasjon med boliger i form av 

eneboliger, rekkehus og leilighetsbebyggelse. Innenfor området er det også en større barnehage, 

samt flere lekeplasser og friområder.  

Verdi 

Bæreimsfjellet som ligger sør på boligområdet er et mindre skogkledd høydedrag hvor det er 

opparbeidet mindre turstier med tilhørende benker. Området brukes av beboere på Skadberg for 

rekreasjon og friluftsaktiviteter. Området er i bruk hele året. 

Delområdet har høy bruksfrekvens. Delområdet vurderes å ha stor verdi. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Tiltaket innebærer at hovedvannledning skal borres gjennom Bæreimsfjellet. Bæreimsfjellet går 

hovedvannledningen over nærliggende jordbruksareal som grenser til delområdet fram til 

friluftsområdet Kjerrberget. Hovedvannledningen vil deretter borres igjennom Kjerrberget for så å 
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gå videre nordover til Åsnuten. Tiltaket vil ikke ha direkte påvirkning på delområdet. Tiltakets 

påvirkning vurderes å være ubetydelig. 

Påvirkning i anleggsperioden 

Kryssing av Skadebergveien vil ha påvirkning på delområdet da ferdsel for beboere og barn og 

unger østover kan oppleves som en barriere og/- eller utrygt. Midlertidig beslag av arealer som blir 

brukt til lek og fri utfoldelse og eventuell begrensning av ferdsel mot/ bruken av Kjerrberget vil 

også være av betydning. 

Tiltaket kan midlertidig påvirke beboeres daglige livsmiljø med støy, økt tungtrafikk og 

barrierevirkning. Tiltaket vurderes å medføre noe forringelse på delområdet i anleggsperioden. 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til konsekvensgrad 1 minus (-), noe 

miljøskade. 

5.5.5 Delområde 33 Kjerrberget 

Dagens situasjon 

Kjerrberget er et statlig sikret friluftsområde med turstier som leder til toppen av fjellet. På 

nordlige del av området er det et mindre skogholt, et mindre boligområde og golfbanen for Sola 

golfklubb. Golfklubben har mange medlemmer, og områdene blir brukt vår, sommer og høst. 

Verdi 

Kjerrberget har stor verdi for beboere i Sande og ellers innbyggere i Sola kommune. Kjerrberget 

har identitetskapende betydning for kommunen da det er høyeste punkt i kommunen. Kjerrberget 

blir også brukt av skoler og barnehager til undervisning, utflukter og friluftsaktiviteter. Delområdet 

har høy bruksfrekvens og vurderes å ha svært stor verdi for nærmiljø og friluftsliv. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Hovedvannledning skal borres igjennom Kjerrberget for å forhindre store inngrep på delområdet. 

Ved boring igjennom Kjerrberget i nord-sørlig retning innebærer dette at noe høy vegetasjon vil 

måtte fjernes langs med ledningstraseen og ved de midlertidige borregropene/anleggsområdene. 

Tiltaket innebærer ikke flere endringer på delområdet utover dette. Tiltaket vurderes å medføre 

noe forringelse av delområdet. 

Påvirkning i anleggsperioden 

Som følge av anleggsarbeid nordover vil vestlig del av golfbanen midlertidig ikke kunne benyttes.  

Delområdet vil bli noe forringet som følge av hogst av høy vegetasjon. I anleggsperioden vil 

tilgjengeligheten til delområdet bli mindre og deler av området vil bli påvirket av støy pga boring i 

fjell. Tiltaket vurderes å medføre noe forringelse på delområdet i anleggsperioden. 
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Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til konsekvensgrad 1 minus (-), noe miljøskade. 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til konsekvensgrad 1 minus (-), noe 

miljøskade. 

5.5.6 Delområde 34 Åsnuten 

Dagens situasjon 

Delområdet innehar Åsen batteri og kystfort fra andre verdenskrig. Batteriet ligger på toppen av 

fjelltoppen Åsnuten som også er et statlig sikret friluftsområde. 

På området er det opparbeidede turveger blant de mange bygningene og anleggene fra andre 

verdenskrig. Vest på delområdet ligger som nevnte Sola videregående skole med tilhørende 

idrettsanlegg. Sør på delområdet er det tett boligbebyggelse i form av eneboliger, rekkehus og 

leilighetsbebyggelse med tilhørende lekeplasser. Gjennom sørlig del av område går også 

Åsenvegen med langsgående fortau.  

Verdi 

Åsen batteri og friluftsområde har høybruksfrekvens og innehar spesielle kvaliteter. Åsen blir også 

brukt av skoler og barnehager til turer og fritidsaktiviteter. Lærere/elever ved Sola videregående 

skole bruker området svært ofte til jogging, orientering, intervalløvelser, utholdenhetstrening og 

styrkeøvelser. Åsenvegen er skoleveg for barn og unge til Sande barneskole, Sola ungdomsskole 

og Sola videregående skole. Delområdet er vurdert å ha svært stor verdi. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Sør i delområdet vil hovedvannledningen gå over to boligtomter og må også krysse skolevegen 

Åsenvegen. Tiltaket medfører permanent tap av trær og høyvegetasjon på begge de aktuelle 

boligtomtene og turvegene på Åsen. Derimot vil hovedvannledningen unngå kulturmiljøet på 

toppen av Åsnuten. For den sørlige boligtomten vil også en frittliggende bygning måtte rives. 

Tiltaket vurderes å medføre noe forringelse av delområdet. 

Påvirkning i anleggsperioden 

Hovedvannledningen vil deretter graves ned langs østlige side av Åsen og deler av turvegnettet vil 

måtte krysses og midlertidig graves opp. Tiltaket hindrer bruk av deler av turvegen under 

anleggsperioden.  I anleggsperioden vil også flere boliger bli påvirket av støy og trafikk fra tunge 

kjøretøy og anleggsmaskiner. På delområdet vil tiltaket gi noe forringelse for nærmiljø og 

friluftsliv.  

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til konsekvensgrad 1 minus (-), noe miljøskade. 
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Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til konsekvensgrad 1 minus (-), noe 

miljøskade. 

 

 

 

 
Figur 5-40: Viser Åsen batteri med tilhørende turveger (fotograf: Kåre Magnus Grønning). 

 

5.5.7 Delområde 35 Røyneberg 

Dagens situasjon 

Røyneberg er en regionalt viktig grønnstrukturkorridor, som innehar spredt boligbebyggelse og 

landbruksarealer omgitt av et flott kulturlandskap. 

Delområdet blir ofte brukt til rekreasjon og gå- og sykkelturer av beboere på Røyneberg. Sørlige 

del av området er registrert som regionalt viktig friluftslivsområde. Dette inkluderer den mindre 

fjellknausen Åsberget. 

Verdi 

Delområdet vurderes å ha middels verdi. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Hovedvannledningen vil gå igjennom landbruksareal og krysse flere adkomstveger, traktorveger og 

turveger fram til boligområdet Nesbu Alle. Nord for deponiet på Blåberget vil det etableres nytt 

ventilkammer. Ventilkammeret tar noe arealbeslag på et eksisterende jorde. Hovedvannledningen 
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vil også gå på sørlige siden av Åsberget. Ledningstraseen medfører noe hogst av trær og høy 

vegetasjon ved Åsberget og øst på Røyneberg, men dette er av ubetydelig karakter. Tiltakets 

påvirkning vurderes å være ubetydelig. Tiltakets påvirkning vurderes å være ubetydelig. 

Påvirkning i anleggsperioden 

Tiltaket vurderes å påvirke delområdet noe i anleggsperioden med noe støy og tungtrafikk. 

Hovedvannledningen krysser flere traktorveger og turveger som brukes til rekreasjon og 

aktiviteter. Totalt sett vurderes tiltakets påvirkning å være uten betydning for nærmiljø og 

friluftsliv i anleggsperioden. 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

 

 
Figur 5-41: Viser turveg på Røyneberg (fotograf: Kåre Magnus Grønning). 

5.5.8 Delområde 36 Blåberget 

Dagens situasjon 

Blåberget ligger sør for hovedvannledning og nytt ventilkammer på Røyneberg. Blåberget er et 

større masseuttak og deponi som har aktivitet.  

Verdi 

Blåberget vurderes å ha en verdi som er uten betydning for nærmiljø og friluftsliv. 

 

Påvirkning av tiltaket og i anleggsperioden 

Det er planlagt å bruke deponiet på Blåberget for å bli kvitt overskuddsmasser fra ledningstraseen. 
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Delområdet blir påvirket men ikke forringet av tiltaket. Tiltaket vurderes å påvirke delområdet i 

ubetydelig grad.  

Konsekvens av tiltaket og i anleggsperioden 

Konsekvenser av tiltaket og under anleggsperioden er samlet vurdert til ubetydelig 

konsekvensgrad (0). 

 

5.5.9 Delområdet 37 Nesbu Alle/ Grannes skole 

Dagens situasjon 

Innenfor delområdet ligger boligfeltet Nesbu Alle, Grannes barneskole med tilgrensende 

boligbebyggelse og landbruksarealer. Fylkevegene Nesbuveien og Grannesletta går igjennom 

området i østvestlig retning og har langsgående separat gang- og sykkelveg. Gang- og 

sykkelvegene er skoleveg for barn og unge. Ved Nesbu Alle går det turveger mot Røyneberg som 

er mye brukt rekreasjon og friluftsaktiviteter. 

Verdi 

Delområdet inneholder skole, boligbebyggelse, turveger og skoleveg. 

Delområdet har generelt høy bruksfrekvens. Delområdet vurderes å ha stor verdi. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Hovedvannledning er planlagt å gå igjennom jordbruksareal som grenser til boligene på Nesbu Alle. 

Videre må ledningen krysse gang- og sykkelveg ved Nesbuveien og gang- og sykkelvegen som går 

sørover langs Svartholsmyra. Hovedvannledningen vil så gå videre forbi Grannes skole over 

tilgrensende landbruksareal. Forbi boligområdet Nesbu Alle vil enkelte trær og høy vegetasjon 

måtte fjernes. Utover dette vil ikke tiltaket medføre noen andre permanente endringer. Tiltakets 

påvirkning vurderes å være ubetydelig. 

Påvirkning i anleggsperioden 

Tiltaket vil ha påvirkning på delområdet under anleggsperioden. Dette gjelder kryssing av turveger, 

gang- og sykkelveger med tilhørende barriereeffekt og midlertidig nedsettelse av attraktivitet pga 

støyforurensing fra anleggsmaskiner og tungtrafikk. Nærmiljøet og beboernes daglige livsmiljø vil i 

noe grad bli påvirket. På delområdet vil tiltaket gi noe forringelse for nærmiljø og friluftsliv i 

anleggsperioden. 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til konsekvensgrad 1 minus (-), noe 

miljøskade. 
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5.5.10 Delområde 38 Grannes 

Dagens situasjon 

Delområdet går fra Grannes skole i sør til Madlavegen i nord. Delområdet består av landbruksareal 

med tilhørende spredt boligbebyggelse og gårdsbruk. Sør på delområdet et det også 

næringsbebyggelse. Et mindre jorde som grenser til næringsbebyggelsen blir brukt til 

friluftsaktiviteter hele året av barn og unge. Langs østlig side av delområde går fylkesvegen 

Grannessletta med tilhørende gang- og sykkelveg. Som nevnt tidligere er denne gang- og 

sykkelvegen skoleveg for barn og unge som ferdes til Grannes barneskole.  

Verdi 

Delområdet vurderes å ha noe lokal verdi for nærmiljøet. 

Delområdet vurderes samlet sett å ha noe verdi for nærmiljø og friluftsliv. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Hovedvannledning er planlagt å etableres over landbruksarealene på delområdet.  

Nord på delområdet vil det etableres nytt ventilkammer. Dette medfører arealbeslag av 

jordbruksareal. Ventilkammeret er plassert med god avstand til eksisterende boligbebyggelse. 

Tiltakene vil ikke medføre noen permanent forringelse av området. Tiltakets påvirkning vurderes å 

være ubetydelig. 

Påvirkning i anleggsperioden 

Ved gravearbeid gjennom området kan enkelte beboere bli påvirket av støy fra anleggsmaskiner. 

Totalt sett vurderes tiltakets påvirkning å være uten betydning for nærmiljø og friluftsliv i 

anleggsperioden. 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 
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Figur 5-42: Viser området hvor det planlegges nytt ventilkammer på Grannes (fotograf: Kåre Magnus 

Grønning). 

5.5.11 Delområde 39 Granneslia  

Dagens situasjon 

Delområdet ligger innerst i Hafrsfjord hvor Madlavegen går langs strandsonen og videre mot 

Sandnes kommune og E39. Nord for Madlavegen er det barnehage, boligområder med tett 

boligbebyggelse i form av eneboliger, rekkehus og noen leiligheter. Sentralt på delområdet 

nedenfor Granneslia boligområde er det to mindre gårdsbruk med tilhørende landbruksarealer. 

Verdi 

Madlavegen er skoleveg og en viktig ferdselsveg for barn og unge. Innenfor delområdet er mange 

små og store lekeplasser. Delområdet vurderes å ha stor verdi, da hovedsakelig for nærmiljøet. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Ny hovedvannledning vil krysse Madlavegen og gå nordover i gjennom landbruksarealene til de to 

mindre gårdsbrukene fram til Granneslia boligområde. Hovedvannledning vil deretter borres 

igjennom boligområdet og gå nordover til Gosen i Stavanger kommune. Tiltaket vil ikke medføre 

noen permanente endringer på delområdet bortsett fra hogst av eventuelle trær og høy vegetasjon 

ved ledningstraseen og boregropene nedenfor Granneslia. Tiltakets påvirkning vurderes å være 

ubetydelig. 

Påvirkning i anleggsperioden 

I anleggsperioden vil flere boliger med uteareal ut mot ledningstraseen bli berørt av støy og 

tungtrafikk fra anleggs- og boremaskiner. Skolevegen Madlavegen må krysses og det vil 
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tilrettelegges for myke trafikanter og barn og unge. På delområdet vil tiltaket gi noe forringelse 

for nærmiljø og friluftsliv i anleggsperioden. 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til konsekvensgrad 1 minus (-), noe 

miljøskade. 

5.5.12 Oppsummering av konsekvenser for delstrekningen 

 

 
Figur 5-43: Viser delområdene og verdi i Sola kommune (illustrasjon: COWI AS). 
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Tabell 5-5: Viser sammenstilling av verdi, påvirkning og konsekvensgrad for delområdene i Sola kommune 
(illustrasjon: COWI AS). 

Delstrekning Sola kommune  

Delområde Verdi Påvirkning Konsekvensgrad 

30. Bruholen Noe Ubetydelig endring 0 

31. Forusbeen/Solvang Noe Ubetydelig endring 0 

32. Skadberg Stor Ubetydelig endring 0 

33. Kjerrberget Svært stor verdi Noe forringet - 

34. Åsnuten Svært stor verdi Noe forringet - 

35. Røyneberg Middels Ubetydelig endring 0 

36. Blåberget Uten betydning Ubetydelig endring 0 

37. Nesbu Alle/Grannes skole Stor Ubetydelig endring 0 

38. Grannes Noe Ubetydelig endring 0 

39. Granneslia Stor Ubetydelig endring 0 

 

5.5.13 Avbøtende tiltak 

Anleggsperioden 

Som følge av støyende anleggsarbeid og behov for sprengning av grunnfjell enkelte steder bør 

denne type arbeid utføres på morgen og formiddag da brukere i stor grad benytter områdene etter 

arbeidstid og helger (unntatt skoler/barnehager). Ved kryssing av turveger ved Kjerrberget og 

Åsnuten bør det tilrettelegges for turgåere og barn og unge. Dette innebærer midlertidige omveger 

som er godt skiltet. Generelt er inngjerding av omveger et tiltak som bidrar til generell sikkerhet 

og som også bidrar til at området oppfattes som trygt å ferdes i av barn og unge. Dette ses på som 

spesielt aktuelt for skolevegene Åsenvegen, Nesbu Alle og Madlavegen. Som avbøtende tiltak for å 

forhindre redusert bruk av golfbanen til Sola golfklubb, bør anleggsarbeidet gjennom golfbanen 

utføres i perioden november – mars måned. 

Permanent situasjon 

Ved fjerning av traktorveger og eller turveger/turstier under anleggsperioden må disse opparbeides 

igjen og tilbakeføres etter endt arbeid. Dette gjelder i hovedsak ved etablering av 

hovedvannledningen ved Kjerrberget, Åsnuten og gjennom Røyneberg.  
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5.6 Delstrekning Stavanger 

Som tidligere beskrevet vil hovedvannledning borres igjennom grunnfjellet fra Granneslia 

boligområdet fram til leilighetsbyggene ved den nordlige delen av kulturmiljøområdet 

"Jernaldergården". Fra leilighetsbyggene vil hovedvannledningen gå fram til Tjensvoll 

høydebasseng via gang- og sykkelveger og friområder. 

 

 

Figur 5-44: Viser Gang- og sykkelvegen ved Gosen/ Madlamarkveien (fotograf: Kåre Magnus Grønning). 
 

 

Figur 5-45: Viser gang- og sykkelvegen ved kulturmiljøområdet Jernaldergården og tilgrensende 
leilighetsbebyggelse (fotograf: Kåre Magnus Grønning). 
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Figur 5-46: Viser gang- og sykkelveg og adkomstveger ved leilighetsbyggene sør for Tjensvoll høydebasseng 
(fotograf: Kåre Magnus Grønning). 
 

 

Figur 5-47: Viser friområdet ved Tjensvoll høydebasseng (fotograf: Kåre Magnus Grønning). 
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Figur 5-48: Viser delområdene og verdi i Stavanger kommune (illustrasjon: COWI AS). 

5.6.1 Delområde 40 Nesbuvegen/ Grannes 

Dagens situasjon 

Innenfor delområdet er det registrert noen få boliger/gårdsbruk med tilhørende landbruksareal. På 

sørlige del av området går Nesbuvegen med tilhørende gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelvegen 

brukes som skoleveg til Grannes barneskole.  

Verdi 

Det er ikke registrert friluftsaktiviteter på området. Delområdet vurderes å ha en verdi som er av 

uten betydning for nærmiljø og friluftsliv.  

 

Påvirkning av tiltaket 

Ny hovedvannledning vil krysse Nesbuvegen med tilhørende gang- og sykkelveg og deretter 

etableres i landbruksareal videre fram til Grannes ventilkammer i Sola kommune. Tiltakene vil ikke 

medføre noen permanent forringelse av området. Tiltakets påvirkning vurderes å være 

ubetydelig.  

Påvirkning i anleggsperioden 

Tiltaket vurderes å forringe delområdet noe i anleggsperioden, da i form av støy fra 
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anleggsmaskiner mot uteareal til enkelte boliger. Ellers vurderes tiltakets påvirkning å være 

ubetydelig for nærmiljø og friluftsliv.  

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

5.6.2 Delområde 41 Universitet i Stavanger 

Dagens situasjon 

Universitet ligger langs med Kristine Bonnevies vei, og har 1600 ansatte og 12000 studenter. 

Området består mange større undervisningsbygg, opparbeidede friområder, samt ferdselsveger for 

gående og syklende  

Delområdet har høy bruksfrekvens, er identitetskapende for innbyggere i Stavanger kommune og 

har regional betydning. Delområdet vurderes å ha svært stor verdi. 

 

Påvirkning av tiltaket og i anleggsperioden 

Hovedvannledningen bores under bakken under boligområdet Granneslia/Grannesbakken og 

Gosen. Studenter vil kunne ferdes uhindret til og fra universitet også under anleggsperioden. 

Tiltaket vil ikke påvirke delområdet verken direkte eller indirekte. Tiltakets påvirkning vurderes å 

være ubetydelig for nærmiljø og friluftsliv. 

Konsekvens av tiltaket og i anleggsperioden 

Konsekvenser av tiltaket og under anleggsperioden er samlet vurdert til ubetydelig 

konsekvensgrad (0). 

5.6.3 Delområde 42 Madlalia/ Gosen 

Dagens situasjon 

Delområdet består av boligområdene Madlalia, Gosenbakken, Gosenmyrå og friområdet ved 

Madlamarkveien. Boligområdene er vanlige boligfelt med eneboliger og rekkehus med tilhørende 

lekeplasser. Friarealet med Madlamarkveien er opparbeidet med belyste gangveger. 

Verdi 

Friarealet med Madlamarkveien er et knutepunkt for gående og syklende på Madlamark. Området 

blir også brukt av nærliggende barnehager som ferdselsveg eller som stoppested ved mindre 

utflukter. Friarealet har stor verdi for nærmiljøet og gir ellers mulighet for barn og unge til lek og 

aktiviteter. Delområdet vurderes å ha stor verdi. 
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Påvirkning av tiltaket 

Nord i delområdet på friområdet ved Madlamarkveien må det etableres ei større bygge/boregrop. 

Tiltaket medfører noe forringelse av friområdet i form av hogst, grave- og sprengningsarbeid. 

Området vil tilbakeføres og reetableres etter endt arbeid, men tap av vegetasjon på området vil 

være en permanent endring. Endringen vil være helt nord på friarealet og overordnet vurderes det 

at endringen ikke vil forringe delområdet sådan. Tiltakets påvirkning vurderes å være ubetydelig 

for nærmiljø og friluftsliv. 

Påvirkning i anleggsperioden 

I anleggsperioden vil støyende arbeid og tungtrafikk ved friområdet være til sjenanse for beboere 

ved Gosenbakken og Gosenmyrå. 

Barn og unge vil ikke kunne bruke deler av friområde til utflukter i et gitt periode. Generelt vil 

tilgjengeligheten for ferdsel gjennom friområdet opprettholdes under anleggsperioden. I 

delområdet vil tiltaket medføre noe forringelse for nærmiljø og friluftsliv i anleggsperioden. 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til konsekvensgrad 1 minus (-), noe 

miljøskade. 

 

5.6.4 Delområde 43 Jernaldergården 

Dagens situasjon 

Jernaldergården er et større område med svært høy kulturhistorisk verdi, hvor det er gjort funn av 

mange kulturminner som gravhauger, hustufter, gardfar og rydningdrøys. Nylig er det også 

etablert et besøkelsessenter langs Madlamarkveien.  

Verdi 

Jernaldergården er et identitetskapende område som også er en stor turistattraksjon. Delområdet 

er også mye brukt som friområde for beboere, skoler og barnehager i nærområdet og ellers av 

innbyggere i Stavanger kommune. Delområdet vurderes å ha svært stor verdi. 
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Påvirkning av tiltaket 

Delområdet vil ikke bli direkte berørt av tiltaket. Tiltakets påvirkning vurderes å være ubetydelig 

for nærmiljø og friluftsliv. 

Påvirkning i anleggsperioden 

I anleggsperioden kan delområdet til dels være utsatt for støy fra anleggsarbeid og tung trafikk. 

Generelt vil tilgjengeligheten for ferdsel til-, fra- og gjennom delområdet opprettholdes under 

anleggsperioden. Tiltakets påvirkning i anleggsperioden vurderes å være ubetydelig for nærmiljø 

og friluftsliv.  

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

 

5.6.5 Delområde 44 Tjensvoll 

Dagens situasjon  

Delområdet innehar tett konsentrasjon med boliger i form av eneboliger, rekkehus og 

leilighetsbebyggelse. Innenfor området er det skole, barnehage, lekeplasser og friområder. Ved 

Tjensvoll høydebasseng er det også opparbeidet et større friområde med tilhørende gangveger 

(skoleveg), lekeplass, fotballbane og inngjerdet hundeluftegård.  

Verdi 

Delområdet har svært høy bruksfrekvens hele året og vurderes å ha svært stor verdi for både 

nærmiljø og friluftsliv. 

 

Påvirkning av tiltaket 

Hovedvannledningen vil bores gjennom uteoppholdsarealene langs med leilighetsbyggene ved 

Jernaldergården. Ved nordlige del av Jernaldergården må det etableres ei større byggegrop for at 

vinkelen på boringen for hovedvannledningen kan justeres. Herfra går ledningstraseen fram til 

Tjensvoll høydebasseng via kryssing av gang- og sykkelveger, friområder og fotballbane. Tiltaket 

vil ikke medføre noen permanente endringer på delområdet etter endt arbeid. Tiltakets påvirkning 

vurderes å være ubetydelig i delområdet etter endt arbeid. 

Påvirkning i anleggsperioden 

Tiltaket vil hovedsakelig påvirke delområdet i anleggsperioden. Nærliggende boligbebyggelse vil bli 

påvirket av støy fra anleggsmaskiner og tungtrafikk. Kryssing av gang- og sykkelveger og 

midlertidig arealbeslag vil kunne oppleves som midlertidige barrierer for fri ferdsel for 

allmennheten i en gitt tidsperiode. 
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Tiltakets påvirkning vurderes å medføre noe forringelse for nærmiljø og friluftsliv i 

anleggsperioden. 

Konsekvens av tiltaket 

Konsekvenser av tiltaket er vurdert til ubetydelig konsekvensgrad (0). 

Konsekvens i anleggsperioden 

Konsekvenser under anleggsperioden er vurdert til konsekvensgrad 1 minus (-), noe 

miljøskade. 

 

 
Figur 5-49: Viser fotballbanen på friområde ved Tjensvoll høydebasseng (fotograf: Kåre Magnus Grønning). 

 
 

 
Figur 5-50: Viser inngjerdet hundeluftegård på friområdet ved Tjensvoll høydebasseng (fotograf: Kåre Magnus 

Grønning). 
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5.6.6 Oppsummering av konsekvenser for delstrekningen 

 

 
Figur 5-51: Viser delområdene og verdi i Stavanger kommune (illustrasjon: COWI AS). 

 

Tabell 5-6: Viser sammenstilling av verdi, påvirkning og konsekvensgrad for delområdene i Sola kommune 
(illustrasjon: COWI AS). 

Delstrekning Stavanger kommune  

Delområde Verdi Påvirkning Konsekvensgrad 

40. Nesbuveien/Grannes Uten betydning Ubetydelig endring 0 

41. Universitet i Stavanger Svært stor verdi Ubetydelig endring 0 

42. Madlalia/Gosen Stor Ubetydelig endring 0 

43. Jernaldergården Svært stor verdi Ubetydelig endring 0 

44. Tjensvoll  Svært stor verdi Ubetydelig endring 0 

 

5.6.7 Avbøtende tiltak 

Anleggsperioden 

Under anleggsperioden må det etableres midlertidige omleggingsveger for eksisterende turveger og 

gang- og sykkelveger. Inngjerding og god skilting er viktige tiltak som medvirker til at tiltaket ikke 

oppfattes som en barriere for barn og unge. Siden det bor svært mange personer i og rundt 

delområdene som bruker og ferdes gjennom delområdene, kan det være avbøtende og sende ut et 

informasjonsbrev til beboere og i tillegg sende ut en varslingsannonse i avis/internett god tid i 
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forveien før anleggsarbeidet starter. På den måten kan anleggsarbeidet gjennomføres så smidig 

som mulig når berørte parter er informert om tiltakets omfang, tidsperiode og hindringer/løsninger. 

Permanent situasjon 

Tiltaket medfører få permanente endringer. Reetablering av ferdselsveger og vegetasjon må 

utføres etter endt arbeid. Det vurderes ikke ytterligere avbøtende tiltak for anlegget.  
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6 Supplerende undersøkelser 

I konsekvensutredningen for fagtemaet nærmiljø og friluftsliv er gjort en omfattende kartlegging 

av plan- og influensområdet. Datagrunnlag er innhentet fra lokale, regionale og statlige 

myndigheter både fra fagrelatert og ellers fra øvrig administrasjon. Det er videre innhentet 

informasjon og kunnskap fra beboere, sport-, fritids- og interesseorganisasjoner, barnehager og 

skoler i nærområdene langs hele ledningstraseen. Eventuelle supplerende undersøkelser vil være 

støyberegninger på områder der en ved anleggsarbeidet vil kunne medføre støy utover fastsatte 

grenseverdier. 
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7 Vedlegg 

Vedlegg 1:  Registreringskart 

Vedlegg 2:  Verdikart 
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8 Referanser / kilder 

8.1 Skriftlige kilder og digitale kilder 

 

Statens vegvesen: 

Statens vegvesen sine håndbøker V712 (2014/2018): 

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker    

Planprogram: 

Detaljregulering for ny hovedvannledning vest, Gjesdal 

Detaljregulering for ny hovedvannledning vest, Time 

Detaljregulering for ny hovedvannledning vest, Klepp 

Detaljregulering for ny hovedvannledning vest, Sandnes 

Detaljregulering for ny hovedvannledning vest, Sola 

Detaljregulering for ny hovedvannledning vest, Stavanger 

 

Visit Norway 

https://www.visitnorway.no/  

Kommunekart Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger kommune 

https://kommunekart.com/  

 

Kommuneplaner, temaplaner, reguleringsplaner for kommunene Gjesdal, Time, Klepp, 

Sandnes, Sola og Stavanger 

https://www.gjesdal.kommune.no/  

https://www.time.kommune.no/  

https://www.klepp.kommune.no/  

https://www.sandnes.kommune.no/  

https://www.sola.kommune.no/  

https://www.stavanger.kommune.no/  

Fylkesmannen i Rogaland 

https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Miljo-og-klima/Friluftsliv/  

https://www.temakart-rogaland.no/  

Rogaland Fylkeskommune: 

Regionale planer for Jæren 2013-2040 

http://www.rogfk.no/Plan-Rogaland/Regionale-planer-og-strategier/Areal-og-transport/Regional-

plan-for-Jaeren-2013-2040  

 

Areal og transport 

http://www.rogfk.no/Plan-Rogaland/Regionale-planer-og-strategier/Areal-og-transport  

  

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
https://www.visitnorway.no/
https://kommunekart.com/
https://www.gjesdal.kommune.no/
https://www.time.kommune.no/
https://www.klepp.kommune.no/
https://www.sandnes.kommune.no/
https://www.sola.kommune.no/
https://www.stavanger.kommune.no/
https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Miljo-og-klima/Friluftsliv/
https://www.temakart-rogaland.no/
http://www.rogfk.no/Plan-Rogaland/Regionale-planer-og-strategier/Areal-og-transport/Regional-plan-for-Jaeren-2013-2040
http://www.rogfk.no/Plan-Rogaland/Regionale-planer-og-strategier/Areal-og-transport/Regional-plan-for-Jaeren-2013-2040
http://www.rogfk.no/Plan-Rogaland/Regionale-planer-og-strategier/Areal-og-transport
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Klima- og Miljøverndepartementet: 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 (Miljøverndepartementet 2016): 

https://www.regjeringen.no/contentassets/25867b21b2ad4780be3d959b626f8e12/t-

1442_2016.pdf  

 

Miljødirektoratet: 

Kartlegging og verdisetting av friluftlivsområder 

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf  

 

Kartløsning 

https://kart.naturbase.no/  

 

Riksantikvaren: 

https://kulturminnesok.no/  

Jæren friluftsråd 

http://jarenfri.no/  

COWI AS: 

Støyrapport, vedlegg til Detaljregulering for ny hovedvannledning vest, planbeskrivelse med 

konsekvensutredning, 2018 - 2019. 

Statistisk Sentralbyrå (SSB): 

www.ssb.no 

http://kart.ssb.no/  

 

Inatur - Oversikt områder for jakt og fiske: 

https://www.inatur.no/  

Sola historielag: 

http://www.solahistorielag.no/cmsmadesim/index.php?page=asen-batteri 

 

Google Maps: 

https://www.google.com/maps/  

 

8.2 Muntlige kilder 

Ansatte/ledere i Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger kommune. 

Ansatte/ledere i skoler og barnehager i eller langs ledningstraseen i de seks kommunene. 

Beboere og grunneiere i eller langs ledningstraseen i de seks kommunene. 

Enkelte grunneierlag for jakt. 

Jæren friluftsråd 

 

 

 

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf
https://kart.naturbase.no/
https://kulturminnesok.no/
http://jarenfri.no/
http://www.ssb.no/
http://kart.ssb.no/
https://www.inatur.no/
http://www.solahistorielag.no/cmsmadesim/index.php?page=asen-batteri
https://www.google.com/maps/


!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

F
v.
50
6

Fv.201

F
v.
21
3

Fv.4
5

Fv.286

Fv.290

Fv.294 E39

Ytre

Lima

Nese

stad

bekk

Høga

Fiske

Husa-

Holen

Håland

Bolle-
Edland

Skurve

Fiske-

Ålgård
Sulken

Ålgård

Holmen

Opstad

Håland

Røynås

Stemmen

Bærland

fjellet

Trodalen

Skotjørn

Øygarden

Godholen

Skurvelia

Vardafjell

Fjermestad

Edlandsheia

Vaulakleiva

Nordravatnet

Grønnestjørna

Hålandsvatnet

Nese-elva

Edlandsvatnet

Fjermestadvatnet

65
19
00
0

65
18
00
0

65
17
00
0

65
16
00
0

65
19
00
0

65
18
00
0

65
17
00
0

65
16
00
0

320000319000318000317000316000315000

Tegnforklaring

Trasé

Varslingsområde

Innfluensområde

Massedeponi

Skoler og barnehager

Barnehage

Barneskole

Idrettsbygg

Helsestudio

Gangveier og traktorveg

Gang-/  Sykkelveg

Traktorveg

Sti

Arealer

Fri-/ friluftsområder

Idrettsområder

Sikra Friluftslivsområde

Høy verdi (B)

Middels verdi (C)

KartlagtFriluftslivsområde

Prosjekt: IVAR
Dato:
Skala (A1)
Koordinatsystem:UTM 32

Nærmiljø og friluftsliv Gjesdal Kommune

1:7500
02.07.2019

0 10,5 km



Fv.
505

Fv.220

Fv.219

Fv.213

Fv.26
1

Fv
.50

6

Fv.253 E39

309000 310000 311000 312000 313000 314000 315000 316000
65

17
00

0

65
17

00
0

65
18

00
0

65
18

00
0

65
19

00
0

65
19

00
0

65
20

00
0

65
20

00
0

65
21

00
0

65
21

00
0

Tegnforklaring
Foreslått trase
Alternativ trase
Varslingsområde
Innfluensområde

Skoler og barnehager
Barnehage
Barneskole
Ungdomskole

Idrettsbygg
Idrettshall
Tribune/garderobe
Annet idrettsbygg

Gangveier og traktorveg
Gang-/  Sykkelveg
Traktorveg
Sti

Arealer
Fri-/ friluftsområder
Lekeplasser

Sikra Friluftslivsområde
Svært høy verdi (A)
Middels verdi (C)
KartlagtFriluftslivsområde
Kommunegrenser

¯

Prosjekt: IVAR
Dato:
Skala (A1)
Koordinatsystem: UTM 32

Nærmiljø og friluftsliv Time Kommune

1:10000
21.02.2019

0 10,5 km



Fv.261

Fv.44

Fv.
253

Fv.242

Fv.505
Fv.252

30
80

00

30
80

00

30
90

00

30
90

00

31
00

00

31
00

006520000652100065220006523000

Tegnforklaring
Foreslått trase
Varslingsområde
Innfluensområde

Skoler og barnehager
Barnehage
Barneskole
Videregående Skole

Idrettsbygg
Idrettshall
Annet idrettsbygg

Gangveier og traktorveg
Gang-/  Sykkelveg
Traktorveg
Sti

Arealer
Fri-/ friluftsområder

Idrettsområder
Lekeplasser

Sikra Friluftslivsområde
Middels verdi (C)
KartlagtFriluftslivsområde
Kommunegrenser

¯

Prosjekt: IVAR
Dato:
Skala (A1)
Koordinatsystem: UTM 32

Nærmiljø og friluftsliv Klepp Kommune

1:5000
21.02.2019

0 10,5 km



Fv.241

Fv
.32

7

Fv.325

Fv
.24

2

Fv.44

Fv.505

Fv
.50

9

Fv.510

Fv.330

Fv.321

Fv.322

Fv.32
0

Fv.319

Fv.378

Fv.443

Fv.328

Fv.329

Fv
.37

4

Fv.
253

Fv
.50

9

Fv.44

Fv.320

E39

30
50

00

30
50

00

30
60

00

30
60

00

30
70

00

30
70

00

30
80

00

30
80

00

30
90

00

30
90

00

31
00

00

31
00

00

31
10

00

31
10

00

6522000652300065240006525000652600065270006528000652900065300006531000

Tegnforklaring
Foreslått trase
Varslingsområde
Innfluensområde

Skoler og barnehager
Barnehage
Barneskole
Ungdomskole
Videregående Skole

Idrettsbygg
Idrettshall
Tribune/garderobe
Annet idrettsbygg

Gangveier og traktorveg
Gang-/  Sykkelveg
Traktorveg
Sti

Arealer
Fri-/ friluftsområder
Idrettsområder
Lekeplasser

Sikra Friluftslivsområde
Middels verdi (C)
Kommunegrenser

¯

Prosjekt: IVAR
Dato:
Skala (A1)
Koordinatsystem: UTM 32

Nærmiljø og friluftsliv Sandnes Kommune

1:12500
21.02.2019

0 10,5 km



Fv
.44

3

Fv.382

Fv.510

Fv.349

Fv.448

Fv.39
6

Fv
.35

0Fv.4
4

Fv.
395

Fv
.50

9

Fv.390

Fv.329

Fv
.39

3
Fv.328

Fv.44

Fv.510

E39

30
70

00

30
70

00

30
80

00

30
80

00

30
90

00

30
90

00

31
00

00

31
00

00

31
10

00

31
10

00

65310006532000653300065340006535000653600065370006538000

Tegnforklaring
Foreslått trase
Alternativ trase
Varslingsområde
Innfluensområde

Skoler og barnehager
Barnehage
Barneskole
Kombinert Barne- og Ungdomskole
Ungdomskole
Videregående Skole

Idrettsbygg
Idrettshall
Svømmehall
Tribune/garderobe
Helsestudio
Annet idrettsbygg

Gangveier og traktorveg
Gang-/  Sykkelveg
Traktorveg
Sti

Arealer
Fri-/ friluftsområder
Idrettsområder
Lekeplasser

Sikra Friluftslivsområde
Svært høy verdi (A)
Middels verdi (C)
Kommunegrenser

¯

Prosjekt: IVAR
Dato:
Skala (A1)
Koordinatsystem: UTM 32

Nærmiljø og friluftsliv Sola Kommune

1:10000
21.02.2019

0 10,5 km



Fv.510

Fv.382

Fv.402

Fv.
44

Fv.39
6

Fv.
39

5Fv.390

Fv.405

Fv.448Fv.
393

E39

E39
30

80
00

30
80

00

30
90

00

30
90

00

31
00

00

31
00

00

31
10

00

31
10

00

65350006536000653700065380006539000

Tegnforklaring
Foreslått trase
Alternativ trase
Varslingsområde
Innfluensområde

Skoler og barnehager
Barnehage
Barneskole
Kombinert Barne- og Ungdomskole
Ungdomskole
Videregående Skole

Idrettsbygg
Idrettshall
Ishall
Tribune/garderobe
Annet idrettsbygg

Gangveier og traktorveg
Gang-/  Sykkelveg
Traktorveg
Sti

Arealer
Fri-/ friluftsområder
Idrettsområder
Lekeplasser

Sikra Friluftslivsområde
Middels verdi (C)
Kommunegrenser

¯

Prosjekt: IVAR
Dato:
Skala (A1)
Koordinatsystem: UTM 32

Nærmiljø og friluftsliv Stavanger Kommune

1:7500
21.02.2019

0 10,5 km



%

%

%

%

%
%

%

%

% %

%

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

1

23

4

567
8

9

10

11

F
v.
50
6

Fv.201

F
v.
21
3

Fv.4
5

Fv.286

Fv.290

Fv.294 E39

Ytre

Lima

Nese

stad

bekk

Høga

Fiske

Husa-

Holen

Håland

Bolle-
Edland

Skurve

Fiske-

Ålgård
Sulken

Ålgård

Holmen

Opstad

Håland

Røynås

Stemmen

Bærland

fjellet

Trodalen

Skotjørn

Øygarden

Godholen

Skurvelia

Vardafjell

Fjermestad

Edlandsheia

Vaulakleiva

Nordravatnet

Grønnestjørna

Hålandsvatnet

Nese-elva

Edlandsvatnet

Fjermestadvatnet

65
19
00
0

65
18
00
0

65
17
00
0

65
16
00
0

65
19
00
0

65
18
00
0

65
17
00
0

65
16
00
0

320000319000318000317000316000315000

Tegnforklaring

Trasé

Varslingsområde

Innfluensområde

Massedeponi

Nærmiljø og friluftsliv

Verdi for delområder

Svært stor verdi

Stor verdi

Middels verdi

Noe verdi

Uten betydning

Prosjekt: IVAR
Dato:
Skala (A1)
Koordinatsystem:UTM 32

Nærmiljø og friluftsliv Gjesdal Kommune

1:7500
02.07.2019

0 10,5 km



1112

1314
15

16

1718
19 20

21
Fv.

505
Fv.220

Fv.219

Fv.213

Fv.26
1

Fv
.50

6

Fv.253 E39

309000 310000 311000 312000 313000 314000 315000 316000
65

17
00

0

65
17

00
0

65
18

00
0

65
18

00
0

65
19

00
0

65
19

00
0

65
20

00
0

65
20

00
0

65
21

00
0

65
21

00
0

Tegnforklaring
Foreslått trase
Alternativ trase
Varslingsområde

Nærmiljø og friluftsliv
Verdi for delområder

Svært stor verdi
Stor verdi
Middels verdi
Noe verdi
Uten betydning
Kommunegrenser

¯

Prosjekt: IVAR
Dato:
Skala (A1)
Koordinatsystem: UTM 32

Nærmiljø og friluftsliv Time Kommune

1:10000
21.02.2019

0 10,5 km



17

18

19

20

21
22

23

24
Fv.261

Fv.44

Fv.
253

Fv.242

Fv.505
Fv.252

30
80

00

30
80

00

30
90

00

30
90

00

31
00

00

31
00

006520000652100065220006523000

Tegnforklaring
Foreslått trase
Varslingsområde

Nærmiljø og friluftsliv
Verdi for delområder

Svært stor verdi
Stor verdi
Middels verdi
Noe verdi
Uten betydning
Kommunegrenser

¯

Prosjekt: IVAR
Dato:
Skala (A1)
Koordinatsystem: UTM 32

Nærmiljø og friluftsliv Klepp Kommune

1:5000
21.02.2019

0 10,5 km



2223
2426

25
2728

2930

3132

Fv.241

Fv
.32

7

Fv.325

Fv
.24

2

Fv.44

Fv.505

Fv
.50

9

Fv.510

Fv.330

Fv.321

Fv.322

Fv.32
0

Fv.319

Fv.378

Fv.443

Fv.328

Fv.329

Fv
.37

4

Fv.
253

Fv
.50

9

Fv.44

Fv.320

E39

30
50

00

30
50

00

30
60

00

30
60

00

30
70

00

30
70

00

30
80

00

30
80

00

30
90

00

30
90

00

31
00

00

31
00

00

31
10

00

31
10

00

6522000652300065240006525000652600065270006528000652900065300006531000

Tegnforklaring
Foreslått trase
Varslingsområde

Nærmiljø og friluftsliv
Verdi for delområder

Svært stor verdi
Stor verdi
Middels verdi
Noe verdi
Uten betydning
Kommunegrenser

¯

Prosjekt: IVAR
Dato:
Skala (A1)
Koordinatsystem: UTM 32

Nærmiljø og friluftsliv Sandnes Kommune

1:12500
21.02.2019

0 10,5 km



31
32

33

34
3635

37

3839 40
41

42

Fv
.44

3

Fv.382

Fv.510

Fv.349

Fv.448

Fv.39
6

Fv
.35

0Fv.4
4

Fv.
395

Fv
.50

9

Fv.390

Fv.329

Fv
.39

3
Fv.328

Fv.44

Fv.510

E39

30
70

00

30
70

00

30
80

00

30
80

00

30
90

00

30
90

00

31
00

00

31
00

00

31
10

00

31
10

00

65310006532000653300065340006535000653600065370006538000

Tegnforklaring
Foreslått trase
Alternativ trase
Varslingsområde

Nærmiljø og friluftsliv
Verdi for delområder

Svært stor verdi
Stor verdi
Middels verdi
Noe verdi
Uten betydning
Kommunegrenser

¯

Prosjekt: IVAR
Dato:
Skala (A1)
Koordinatsystem: UTM 32

Nærmiljø og friluftsliv Sola Kommune

1:10000
21.02.2019

0 10,5 km



37

3839 40

41
42

4344
Fv.510

Fv.382

Fv.402

Fv.
44

Fv.39
6

Fv.
39

5Fv.390

Fv.405

Fv.448Fv.
393

E39

E39
30

80
00

30
80

00

30
90

00

30
90

00

31
00

00

31
00

00

31
10

00

31
10

00

65350006536000653700065380006539000

Tegnforklaring
Foreslått trase
Alternativ trase
Varslingsområde

Nærmiljø og friluftsliv
Verdi for delområder

Svært stor verdi
Stor verdi
Middels verdi
Noe verdi
Uten betydning
Kommunegrenser

¯

Prosjekt: IVAR
Dato:
Skala (A1)
Koordinatsystem: UTM 32

Nærmiljø og friluftsliv Stavanger Kommune

1:7500
21.02.2019

0 10,5 km


	Fagrapport Nærmiljø og friluftsliv
	2019-07-02 - Nærmiljø og friluftsliv - registreringskart
	2019-02-21 - Nærmiljø og friluftsliv - Registreringskart
	2019-07-02 - Nærmiljø og friluftsliv - Verdikart
	2019-02-21 - Nærmiljø og friluftsliv - Verdikart

