
Forusstranda og de grønne søndagsteoriene  
 
Tanken om en turveiforbindelse langs sjøen fra Hillevåg til Forus er gammel. Og mange 
muligheter til å realisere har passert, uten at det er blitt noen fart i sakene. Bare deler av veien 
er på plass. Samtidig ser vi at strandsonen her tettes mer og mer. I kulturbyen som fikk 
miljøverndepartementets bymiljøpris i 2005. For sitt arbeid med friluftsliv.   
 
Blant små biter opparbeidet strandvei, finner vi flotte turveier i 
tilknytning til boligfeltene på Frøystad gård og sør på 
Forusstranda. Mellom disse to boligområdene, helt ned mot 
Gandsfjorden, ligger et dystert industriområde. Til forveksling 
ligner det en bossplass. Forusstranda nord fremstår kaotisk og 
stygt for øyet. Å gå tur her er ingen fornøyelse, å komme seg 
gjennom området er ikke enkelt. Slik byen vokser, må også 
dette stedet gjøres noe med. Like godt først som sist!  
  
I denne måneden skal Stavanger bystyre ta stilling til en revisjon av kommuneplanen. Deler 
av industriområdet var i fjorårets planhøring foreslått omregulert til boliger, med tilhørende 
rekreasjonsarealer langs sjøen. Nå ønsker kommunen å reversere det forslaget. Hvis da ikke 
politikerne vil noe annet. Her gis i hvert fall en gyllen anledning til å vise hva overordnede 
planers flotte formuleringer om helse og miljø betyr i praksis. Realisere verdiene som gjør 
seg i festtaler og prissøknader. Skape et bo og utemiljø som stimulerer til fysisk aktivitet. 
Noe kommuneplanen ellers snakker svært så varmt om.  
 
Vi vet allerede at området har gangavstand til et fremtidig dobbeltspor. Og et nytt banestopp. 
Nærhet til alle andre kollektivtilbud langs riksvei 44, med forbindelser til hele regionen. 
Dessuten gang- og sykkelavstand til de mange arbeidsplassene på Forus. Det finnes flere 
gode grunner for å sannere den skitne, støyende og lite arbeidsplassintensive 
næringsvirksomheten på Forusstranda. Hvor bedriftseierne for lengst har misbrukt sine 
muligheter til å ta hensyn til omgivelsene de er en del av. Fra før er det få boliger på Forus 
sett i forhold til alle arbeidsplassene som ligger her.  

  
Så her er det bare å trø til! Rydd opp i skrotet! Gjør området 
grønt langs sjøen. Gjør det trivelig og presentabelt for nabo 
områdene i nord og sør, ja, for hele bydelen og byen med. En 
omdisponering vil også støtte overordnet jordvernpolitikk, der 
det heter at kommunen må utnytte transformasjon av gamle grå 
industriareal, før viktige jordvernhensyn kan fravikes. 
  
Ved å erstatte skitten industri med en grønn strandsone på 
Forusstranda, er vi enda et skritt nærmere realiseringen av en 
gammel kongstanke. Får kommunen i tillegg fart på de øvrige 
planene langs Gandsfjordens vestbredd, vil vi kunne få en 
fantastisk turvei fra Forus til Vaulen. Og senere videre mot 
Mariero og Hillevåg. Forsøk nå her å få praktisert litt av de 
grønne søndagsteoriene. La det bli hverdagspraksis. Det vil 
være en seier for den enkle og folkelige kulturen. 

  
 


