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Det er gått over to år siden bystyret sa hvor turveien skulle gå langs 
Gandsfjorden. Fortsatt ligger de ærverdige hagene uforstyrret. 
Stein Halvor Jupskås stein.jupskaas@aftenbladet.no 
I et notat til forhandlingsutvalget tidlig i desember kommer rådmannen med følgende 
spissformulering: Grunneierståstedet er at gjennomføring ikke skal skje. 
Tiden går 
Administrasjonen i Stavanger kommune mener at sentrale grunneiere lar tiden gå ved 
heller å diskutere formalia enn å diskutere den faktiske gjennomføringen av planen. 
Rådmannen legger nå opp til ekspropriasjonssak mot de motvillige, dersom det ikke blir 
god gang i forhandlingene tidlig på nyåret. I notatet heter det også at erfaringene fra 
andre turveiprosjekter, både i Karistø og på Hundvåg, viser at forhandlingene blir mye 
mer løsningsorientert når det først foreligger et vedtak om ekspropriasjon. 
Friområdeprosjektets leder, Ådne Håland, jobber fortsatt målrettet for å få gjennomført 
turveien, men innrømmer at det har gått tregere enn han trodde. 
- Du sa selv etter vedtaket i november 2010 at det burde være mulig å få turveien på 
plass i løpet av maksimalt to år. Hva sier du i dag? 
- Vi konstaterer at flere av grunneierne jobber mot kommunen på alle nivåer, ikke minst 
politisk. I tillegg til reguleringsplanen har vi fått utarbeidet en detaljert plan for 
opparbeidelse, uten at vi har fått noen særlig respons på den, heller. Vi har for lengst 
varslet ekspropriasjon i saken. Det kan umulig komme som noen overraskelse at vi 
arbeider videre langs det sporet, slik denne saken har dradd ut i tid, sier Ådne Håland, 
leder for kommunens friområdeprosjekt. 
Sommeren 2014? 
- Hva slags tidshorisont ser du for deg nå? 
- Blir vi nødt til å gå til ekspropriasjon, vil bare den prosessen ta et års tid. Selve 
opparbeidelsen av veien vil ikke ta så lang tid. Hvis grunneierne ikke kommer opp med 
hvilke tilpasninger og skjermingstiltak de ønsker, kan kommunen bare bygge selve 
veien, siden det er denne som er regulert. Så blir det opp til grunneierne å ordne de 
øvrige forhold med hensyn til skjerming etterpå. I så fall bør byggeperioden kunne 
gjøres unna på et halvt år. 
- Sommeren 2014 kan turveien være åpen, med andre ord? 
- Ja. Det bør være mulig, sier Håland. 
Kostnader 
Det er foreløpig helt i det blå hva turveien vil koste, ei heller om det er entreprenørene 
eller advokatene som vil få størst omsetning knyttet til turveien. 
Asplan Viak har lagt planer for framføringen gjennom samtlige hager. Ett alternativ som 
bare følger reguleringsplanen beint fram og ett der det er gjort tilpasninger i forhold til 
grunneiers ønsker. Landskapsarkitektens forslag er også forelagt byantikvaren, som 
ikke skal ha hatt noe å innvende. Håland anslår at dette arbeidet har kostet om lag 
150.000 kroner. 
Utgiftene til advokatenes honorarer ligger i en helt annen størrelsesorden. Alt 
sommeren 2011 forlangte Bjørn Stordrange å få utbetalt 144.000 kroner for 39 timers 
jobb. Da nektet kommunen å betale ut noe som helst før saken er avsluttet. 
Sluttsummen i salærkrav vil etter alt å dømme ende opp på flere millioner kroner. 
- Jeg kan ikke spekulere i beløp. Uansett kan jeg ikke forsvare salæravregning på det 
nivået i en så oversiktlig sak som denne, sier Ådne Håland. 
- Ugyldig plan 
Endre Skjørestad representerer Thomsen-familien, Arne Lærdal og Svein Kvia jr. 
Han avviser at det er snakk om noen trenering fra hans klienters side. 



- Vårt standpunkt har vært klart hele veien. Vi aksepterer ikke at reguleringsplanen er 
gyldig, og krever at planens gyldighet blir rettslig vurdert. Før det er gjort, er det 
egentlig ikke så mye å snakke med kommunen om, sier Skjørestad. 
- Det stemmer at kommunen har kommet opp med et grunnlag, utarbeidet av en 
landskapsarkitekt, for øvrig uten noen medvirkning fra mine klienter. Jeg har ikke greid 
å samle mine klienter før tidlig på nyåret. Da vil vi se på det kommunen har kommet 
med, og gi en reaksjon på det, sier Skjørestad. 
- Hvor mange timer har du lagt ned i denne saken så langt? 
Taust i et år 
- Det er vårt kontor som er engasjert. Til nå har vi ikke arbeidet så veldig mye med 
saken. Men det stemmer nok at dette kan bli omfattende, sier Skjørestad. 
Heller ikke Tore Lærdals advokat, Atle Helljesen, kjenner seg igjen i påstanden om 
trenering. 
- Kommunen tok kontakt våren 2011 og var villig til å gjennomføre framføring av 
turveien over Lærdals eiendom på en skånsom måte. En landskapsarkitekt utarbeidet 
så et forslag som vi mente ikke samsvarte med de intensjonene. Siden da, og det er over 
et år siden, har vi ikke hørt fra kommunen, før det nå kom en forespørsel om et møte. 
Det regner jeg med vi skal ha tidlig på nyåret, sier Helljesen. 
Bystyret vedtok 1. november i 2010 at turveien langs Gandsfjorden skal følge sjøen hele 
veien mellom Boganeset og Frøystad Gård, en strekning på en drøy kilometer. 
I oktober 2011 avviste Fylkesmannen i Vest-Agder alle klagene fra naboene. 
 

 


