
Forhåndsinformasjon til grunneiere i varslingssonen 
Ny hovedvannledning vest – Gjesdal kommune 

Side 1 
 

 

IVAR IKS har i dag en hovedvannledning fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal til Tjensvoll 

høydebasseng i Stavanger. Det er besluttet å etablere en ny rørledning for å sikre forsyningen av 

rent drikkevann til regionen. Prosjektet har fått navnet Ny hovedvannledning vest. 

Rørledningen vil bli lagt fra Langevatn vannbehandlingsanlegg via Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola 

og Stavanger. Planlagt trasé er tegnet i blått og rørledningen er foreløpig antatt å få en diameter på 

1200 – 1400 mm og være omtrent 33 km lang. Anleggsperioden er planlagt startet i løpet av utgang 

2019/våren 2020 med en varighet på tre-fire år.  

Denne presentasjonen av 

prosjektet sendes til alle 

grunneiere innenfor 

varslingsområdet (stiplet linje). 

Varslingsområdet dekker langt 

større areal enn det som til sist 

blir selve anleggsområdet. Dette 

for å ha muligheten til å justere 

ledningstraséen dersom det 

viser seg å være nødvendig. De 

fleste grunneiere som mottar 

dette brevet vil derfor ikke bli 

direkte berørt av 

anleggsarbeidene.  

Traséen beregnes å få en bredde 

på 30 m i anleggsfasen. Når 

anlegget står ferdig vil det være 

en 20 m bred hensynssone med 

tilhørende bestemmelser. 

Traseen er i størst mulig grad 

planlagt på dyrket mark og i 

utmark. Her vil grunnen 

tilbakeføres til opprinnelig 

tilstand, og drift kunne 

videreføres etter at anleggsfasen 

er avsluttet.  

Prosjektet vil ha behov for feltarbeid bestående av befaringer og innmålingsarbeider innenfor 

varslingsområdet det nærmeste halvåret. I senere faser av prosjektet vil det være behov for ulike 

typer grunnundersøkelser, prøvegravinger, etc. 

Ny hovedvannledning vest vil ha en kapasitet på 3300 liter i sekundet. Dette medfører en rigid 

konstruksjon med små muligheter for avvinklinger. Det relativt brede varslingsområdet i Gjesdal 

skyldes at det er alternative traséføringer sør for hovedalternativ (blå linje) som fortsatt utredes. 



 

 Side 2 
 

Første del i kommunikasjon med grunneiere er dette informasjonsskrivet, deretter følger lovpålagt 

varsel om oppstart av reguleringsarbeid. Neste trinn vil være informasjonsmøter hvor grunneiere og 

interesseorganisasjoner inviteres til å delta. Deretter vil de grunneierne som er direkte berørt av 

prosjektet bli invitert til egne grunneiermøter. Disse møtene kombineres med kontordager hvor hver 

enkelt grunneier får anledning til å møte representanter fra IVAR IKS. 

Ved utbygging av den eksisterende hovedvannledningen ble det oppnådd minnelige avtaler med 

samtlige grunneiere og prosjektets målsetning er å oppnå det samme denne gangen. 

Tidspunkt og sted for Informasjonsmøter vil bli annonsert i lokalpressen og på IVAR IKS sin 

prosjektside som finnes på: 

http://www.ivar.no/prosjekter-vann/category791.html 

I tillegg til grunneiere og kommuner (inklusive lag og foreninger) vil prosjektet samarbeide med 

Fylkesmannen i Rogaland (landbruk, miljø og beredskap), Rogaland Fylkeskommune (kulturminner), 

Statens Vegvesen, Lyse/Statnett og Bane NOR m.fl.   

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Jonn Egil Berget 
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