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Høringsuttalelse

Ny 132 kV kraftledning Krossberg-Harestad-Nordbø og ny
Harestad og Nordbø transformatorstasjoner

Forum for natur og friluftsliv i Rogaland (FNF, 998 129 028) viser til høring av ny 132 kV kraftledning
Krossberg-Harestad-Nordbø og nye Harestad og Nordbø transformatorstasjoner. FNF er et
samarbeidsnettverk bestående av natur- og friluftslivsorganisasjoner i Rogaland. Til sammen
representerer vi betydelige allmenne interesser innen naturvern, landskap og friluftsliv.

Jordkabel
FNF mener at traseen på land bør legges som jordkabel. Dette vil gi minimalt med inngrep i
landskapskvalitetene. Landskapet på Nord-Jæren er relativt flatt, og høyspentmaster blir svært
synlige inngrep. Luftspenn øker også faren for kollisjon med fugl.

Sjøkabel
Slik traseen er planlagt vil sjøkabelen gå fra Mekjarvik til Bru før den går over øya i luftspenn. FNF
mener at man bør legge sjøkabel i hele traseen fra Mekjarvik til Mosterøy. Slik anlegget er planlagt nå
vil den nordlige delen av Bru få enda høyere master i et landskap som ellers ikke er preget av
tekniske installasjoner. Ved å legge sjøkabel rundt øya vil man ved fjerning av dagens 50 kV linje åpne
opp og restaurere en del av landskapskvalitetene.
Ved kryssingen av Mosterøy mener FNF at traseen bør legges med sjøkabel gjennom
Dysjalandsvågen. Dette vil gi minimalt med inngrep.
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Transformatorstasjon
Transformatorstasjonen ved Harestad bør legges til alternativ 5. Dette bør gjøres for å unngå større
tekniske inngrep tett på grønt draget mellom Harestadmyra og Odnaberget.

Fjerning av anlegg
FNF har merket seg at fjerningen av eksisterende transformatorstasjoner og 50 kV linje vil bli søkt om
på et senere tidspunkt. I tidsplanen er det planlagt rivning i 2026. Ettersom det nye 132 kV anlegget
er ment som en erstatning mener vi at rivning av 50 kV anlegget må være et vilkår for konsesjonen.
50 kV anlegget kan ikke bli stående som en reserve.
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