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Emily Halvorsen

Fra: FNF - Rogaland
Sendt: fredag 25. oktober 2019 19:26
Til: 'firmapost-vest@vegvesen.no'
Emne: Fv. 510 Diagonalen, kollektivtrase Ullandhaug - Jåttå, plan 2674 - 

Høringsinnspill fra FNF Rogaland
Vedlegg: FNF kommentar til planoppstart av overvannskulvert.pdf; FNF kommentar 

Plan 0590 Ny hovedvannledning.pdf

Til Statens vegvesen, 
Kopi til: Stavanger kommune, Sola kommune, IVAR IKS, Rogaland fylkeskommune, Jæren vannområde og 
Fylkesmannen i Rogaland, 
 
FNF Rogaland har tidligere sendt uttalelser vedrørende vannforekomster i området og behov for å se flere saker i 
sammenheng. Vi har i innspill til vannforvaltningsarbeidet i Rogaland foreslått tiltak i/ved Grannesbekken for 
nødvendig bedring av miljøtilstanden i bekken, bekkefeltet til Hafrsfjord som ligger i nye SUS området og tilstanden i 
Hafrsfjord (dårlig og må bedres iht. vannforskriften).  
 
Kollektivtraseen vil påvirke muligheten til å gjøre dette, og i verste fall vil kunne påvirke vannforekomstene i negativ 
retning. Vi mener at alle de store prosjektene i samme området byr nå på en unik anledning til å oppnå forbedring 
av den økologiske tilstanden og mye mer som vil være av stor betydning for både SUS, UiS og for lokalbefolkningen 
og kommunene.  
I samme område skal vi bla. også få ny hovedvannledning. Vi ber om at arbeidet med kollektivtrase, sykkel og 
gangvei samordnes med disse andre prosjektene. Vi ser dette som en flott mulighet til å lage et blå/grønt drag inkl. 
turvei fra UiS/nye SUS området og videre til Hafrsfjord. Dette er også viktig i et klimatilpasningsperspektiv. Vedlagt 
er de tidligere innspillene vi har bidratt med i dette området. Innspillet til vannforvaltningsarbeidet er inkludert i den 
om ny hovedvannledning. 
 
---------------------------------- 
Med vennlig hilsen 
Emily Halvorsen, koordinator 
Tlf. 46850786 
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Rogaland 
www.fnf-nett.no/rogaland 
Besøksadresse: Gamle Jåttåvågen 67, 4020 Stavanger 
FNF er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftslivsorganisasjoner. I Rogaland samarbeider 20 frivillige 
organisasjoner og friluftsrådene om viktige saker og planer som berører naturen, friområder, aktivitet og 
opplevelse. 
 


