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Uttale til forslag til ny landfallstunnel Statpipe Kalstø - detaljregulering 4089 Karmøy kommune - Rogaland fylke
Vi viser til deres brev av 07.09.2021 vedrørende forslag til ovennevnte plan, samt vår uttale
til oppstart av planarbeidet av 17.03.2021.
Det er tidligere opplyst at formålet med planarbeidet er å legge til rette for «bygging av ny
landfallstunnel for Statpipe- rørledningene med tilhørende anlegg. Dette inkluderer grøft fra
tunnelportal til ventilstasjon, anleggstunnel, midlertidig og varige anleggs- og driftsveger,
samt anleggsområder». Tunnelen vil få en samlet lengde på ca. 1,6 km hvor av ca. 1 km er
ut i sjø. Tunnelåpningen er planlagt på ca. - 61 meter og vil komme minst 25 meter under
sjøbunnen (overdekning). Tunnelutløpet vil komme ca. 110 meter nord for eksisterende
ledninger. Det er videre opplyst at «Begge Statpipe-ledningene som i 1983 ble lagt i kulvert
fra land til sjøledninger, skal erstattes av en tunnel hvor rørledningene skal legges inn i for
å etablere en robust sammenkobling mellom ledningene som ligger på sjøbunn ca. 1 km
vest i havet og ledningene på land til Snurrevarden og videre til Kårstø».
Kystverket har utfra en havne- og farvannsmessig vurdering ikke merknader til de areal
disponeringer som er gjort i framlagt forslag til detaljregulering. Planlagt landfallstunnel vil
bli etablert under sjøbunnen og vil få sitt utløp/innslag i eksponert farvann. Det må tas med
i planbestemmelsene at tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser
skal godkjennes av havnemyndighet.
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