
 

 

Rennende vann og grønne rom

 
EGEN STEMNING: Strands vakre kontras� ylte landskap, store himmel og vide utsikt mot � orden, 

skaper en egen stemning som frem dig utbygging må ta hensyn  l, mener Rambøll.  

Byggingen av Ryfast gjør Strand kommune landfast. De� e gjør at kommunen vil få en � lgjengelighet 

som gjør at kommunen vil må� e ta noe av den prognoserte veksten med de u� ordringer de� e vil 

medføre for kommunen som service- og tjenesteyter, men også som arealforvalter.  I prosjektet 

Strand 2050 har kommunen valgt å forberede seg på en kommende utvikling ved å mobilisere 

innbyggerne, administrasjon og poli� kere � l å tenke ut noen mulige frem� dsbilder.  Slike 

frem� dsbilder vil all� d ha en fysisk dimensjon som anskueliggjør et fotavtrykk. I den forbindelse har 

prosjektplanen for Strand 2050 bedt om å få gjennomført et arbeid med å få «tegnet opp» noen 

strukturelle hovedgrep som skal danne grunnlag for de beslutninger som administrasjon og poli� kere 

skal ta videre inn i kommuneplanarbeidet (samfunnsdel og arealdel).  

I arbeidet med rapporten « strukturelle hovedgrep»  vil  Rambøll forsøke å synliggjøre Strand 

kommunes fysiske mulighetsrom for utbygging og forte� ng. 

Mål og metode 
Målet er å - nne Strands særegenhet og iden� tet i det fysiske landskapet. I � llegg kartlegge hvilke 

overordnede føringer som har betydning for kommunens fysiske handlingsrom. De� e gjelder blant 

annet overordnet infrastruktur� ltak, LNF-områder, kulturmiljø og lignende. 



 

 

 

Ø O ÅDGR NNE MR ER: Strand har med si�  natur- og landskapsmangfold en unik mulighet for å 

.ivareta og etablere grønnstrukturer med variert innhold  

Vi har valgt en  lnærming der vi kartlegger og har en kvalita v  lnærming  l analysen av overordnet 

landskap, grøntstruktur, te� stedsstruktur og infrastruktur fra kommunenivå ned  l det enkelte 

te� sted, T Jau, Fiskå og byen ørpeland. 

Vi har Vse�  det som vik g først å gjøre en analyse av Strands ressurser i landskap og historie.   i har 

rekognosert og presentert Strands vik gste særtrekk i landformer, vann og vegetasjon, bebyggelse 

og urbanisering. Presentasjonen av våre funn presenteres i bilder og kart der vi også forsøker å gi 

noen fortellinger som skaper noen felles assosiasjoner  l stedets egenart og karakter.  På denne 

måten nærmer vi oss gradvis skalaen fra makronivå (hele kommunen)  l mesonivå (hvert te� sted).  

Te� stedene iden & seres på samme måte som kommunen i sin helhet, men her viser vi hvordan 

vik ge naturressurser kan brukes mer ak vt for å forme frem dens te� steder (grøntstruktur, bekker 

Vog elver). i presenterer også te� stedenes kulturhistoriske utvikling hvor vannkra' en har vært 

avgjørende for den næringsutviklingen som te� stedene har vokst fram på grunnlag av. Det være seg 

landbruket og mø T Jllen på Fiskå. Landbruk og mølle på au samt stålverkets fremvekst på ørpeland. 

De� e er hjørnestensbedri' er som har utløst den bose* ng som har funnet sted gjennom de siste 

A200 år.  lle i nær  lknytning  l vannkra' en.  

I norske og svenske undersøkelser om hvilke stedskvaliteter som er vik gst, er naturområder det som 

verdse� es høyest av / est mennesker, særlig områder med innslag av vann. Det karakteris ske for 

Strand er naturområdene og diversiteten med vannet, 0 elltoppene og det åpne kulturlandskapet i 

nært samspill med te� stedene. Strands innbyggere bor både ved vannet og te�  på naturen og 

/muligheten for å komme  l de nære naturområdene toppene og høydedragene uten bil er en 

særegen mulighet og kvalitet for de som bor i Strand.  



 

 

Vi mennesker liker og oppsøker områder med ulike egenskaper, og Strand har med si�  natur- og 

landskapsmangfold en unik mulighet for å ivareta og etablere grønnstrukturer med variert innhold. 

Grønnstrukturen rundt te� stedene i Strand skaper en tydelig ytre ramme � l områdene, og gir 

Kstedene iden� tet og historisk forankring. ommunen har det store og kul� verte landskapet i kontrast 

� l karakteris� ske ! elltopper, vann og vassdrag. 

Rapporten – presentasjonen av våre funn og anbefalinger 
Gjennom rapporten «strukturelle hovedgrep for Strand mot 2020», gi vi noen vurderinger av det 

enkelte te� sted i dag, avdekker noen svakheter og gir noen anbefalinger om muligheter fremover. 

De� e for å komme på sporet av en bærekra) ig utvikling som bruker ressurspotensialet i natur og 

landskap � l å skape gode områder for bolig og næring slik at Strand kan bli en enda mer a� rak� v 

kommune å bo i.  Vi tar ikke s� lling � l hvor de ulike formålene i frem� dig utbygging bør lokaliseres, 

da de� e vil må� e bli en diskusjon i forbindelse Vmed kommuneplanprosessen.  i anskueliggjør hvor 

y� ergrensene av ny bebyggelse bør ligge og hvordan overordnet grøntstruktur gis � lgjengelighet fra 

Ote� stedene via grønne korridorer. verordnet veisystem er allerede fastlagt i regionale planer, men 

behovet for bevisst planstrategi for kollek� vknutepunkt for å sikre god � lgjengelig også uten bruk av 

bil vil bli et tema. 

T /unnelforbindelsen � l fra Stavangerregionen er lagt opp � l økt bilbruk. Strand kommune bør likevel 

velge en forte- ngsstrategi som gjør at man ikke er avhengig av bil også i nærmiljøet. I de� e ligger en 

u/ ordring i å skape god � lgjengelighet for fotgjengere og syklende mellom bolig, skole/barnehage, 

bu� kk, fri� dsak� viteter og frilu) sliv.  

E J T� ersom ørpeland, au og Fiskå er så vidt forskjellige når det gjelder beliggenhet, størrelse og 

prioritet som handelsområde, så vil det være vik� g å gi rom for en utvikling som gjør at stedene ikke 

kommer i en konkurransesituasjon i forhold � l hverandre. Det krever da en økt bevissthet i 

arealplanleggingen når det gjelder lokalisering av visse næringer, kultur- og rekreasjons� lbud samt 

des� nasjonspunkt for turisme o.l.  Disse problems� llingene vil vi anbefale blir forberedt godt fram 

mot kommende kommuneplanrevisjoner. Det kan være problems� llinger kny� et � l nye 

næringsområder, type næring, handelssentra , idre� s- og kulturins� tusjoner, skoler, sykehjem og 

barnehager.  

-Kanskje vil det være hensiktsmessig å ta noen bevisste valg om hvordan de ulike te� stedene hver 

for seg kan skape sine a� raksjoner som gjør at de blir individuelt forskjellige og sam� dig u/ yller 

?hverandre   Jørpeland er allerede de4 nert som «byen» og vil med sin områdeplan som nå er 

igangsa� , må� e ta s� lling � l hvilke formål som må � l for at de� e bysenteret skal være a� rak� vt for 

Ahandel og kultur� lbud. t de� e også er kommunesenter med Rådhus og andre kommunale 

servicekontorer er vik� ge premisser inn i et slikt arbeid. 

Tau er allerede et a� rak� vt målpunkt for utdanning med sin videregående skole lokalisert der. I 

T� llegg har au et spennende kulturhistorisk anlegg som gjør det interessant som målpunkt for 

museum. H Tva med å tenke seg au som «et lite v ?itensentrum»  

Fiskå har med sin beliggenhet mot nord, bak et ! ell og inni et dalføre ned mot sjøen, et flo�  

kulturlandskap som kan være et spennende potensiale � l å utvikle seg som en liten «landsby» - 

kanskje � l og med en «øko- ?landsby»  



 

 

V Vår analyse vil vise at hvert te� sted har si�  særpreg. i kartlegger det vi oppfa� er som nega� ve 

konsekvenser av den urbaniseringen som har funnet sted gjennom de siste 50 år, men ser også på 

potensialet for å 4 nne en form som kan veie opp for ulempene og hvert te� sted sin strategi.  

Overordnet mål for veksten i  Strand mot 2050 må likevel være å ta være på særegenhet og iden� tet 

i landskap og kulturmiljø (bebygd miljø), og 4 nne det enkelte te� sted egenart som frem� dig 

utbygging og utvikling skal «svare for» med høy kvalitet  i det nye som bygges og utvikles. 

Ny bebyggelse må skapes i et nært samspill mellom landskap, terreng og frem� dig uterom. 

Rennende vann har vært en av de vik� gste næringsressursene for Strand. Rennende vann kan også 

gis en verdi i utviklingen av parker og uteområder og ny� es posi� vt i en frem� d der vi vil møte 

klimaendringer som u/ ordrer oss med økende nedbør og havnivås� gning.  

Rapporten «Strukturelle hovedgrep» er en sammens� lling av den kartlegging  vi har gjort og en 

analyse av de ytre forhold som styrer arealutviklingen i Strand.  Sammens� llingen viser et 

mulighetsrom som skisseres med noen ytre linjer mot grøntstrukturen som vil være kri� sk å 

overskride dersom kommunen ønsker å oppre� holde de natur- og landskapskvalitetene som Strand 

har i dag. Innenfor de areal som vi har forsøkt å gi konturen av, vil det være vik� g å få utviklet gode 

planer som sikrer en bærekra) ig utbygging slik at man i forte- ngsstrategien sikrer � lstrekkelig areal 

mellom husene som kan virke som sosiale møteplasser, transportkorridorer for kollek� vtransport, 

sykkel og fotgjengere, grøntkorridorer og urbane rom med høy kvalitet.  

 

Æ A P LL æN RT S MS I : Ny bebyggelse må skapes i et n rt samspill mellom landskap, terreng og 

.frem" dig uterom  

 


