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Ansvarlig utgiver: Buøy Idrettslag

Det nærmer seg jul, og vi ser 
alle frem til en fortjent pause fra 
hverdagen nå i julehøytiden. 2020 
ble annerledesåret for oss alle. En 
verden nærmest i unntakstilstand, 
med utfordringer, usikkerhet og 
sorg. Covid-19 pandemien har 
selvsagt også preget aktiviteten 
i Buøy Idrettslag, men vi håper 
allikevel at vi kan bidra med bilder 
og små historier som dere kan kose 
dere med i julehøytiden.

I tillegg til historier om idretten 
på Øynå, har vi i Buøy-Posten 
igjennom årenes løp også skrevet 
om nære ting og hendelser som 
berører oss og betyr mye for oss
i det daglige. Historien om Vann-
tårnet, Samfunnshuset og handle-
gata i Fregattveien er eksempler 
som er behørig omtalt. I følje-
tongen «Hvordan komme seg fra 
Buøy til Stavanger sentrum?» har
vi tidligere skrevet om «Ferjene» 
og «Broene». Sett i lys av åpningen 
av Ryfast og Hundvågtunnelen… 
hva var vel mer naturlig enn at 
vi nå utfordret forfatter og Buøy-
patriot Rolf Østbø om å skrive om 
«Tunnelen»? 

Rolf tok selvsagt utfordringen 
på strak arm, og gir oss en god 
beskrivelse av den lange og til 

tider dramatiske prosessen som 
endte med at vi fikk tunnel til 
Øynå. Vi blir med på alt fra 
spennende voteringer i Stortinget, 
via folkemøte på Hundvåg – til 
feiring med Champagne i Saras 
telt. Vi møter Eiterjord, Sevland, 
Meltveit Kleppa og mange flere… 
Ryfylkinger, Gauker og Siddiser. 
Vinnere… og noen tapere. Rolf 
øser av sin detaljkunnskap om 
disse historiske hendelsene, og 
sørger for at i hvert fall Buøy-
Postens lesere nå kan sin lokale 
samferdselshistorie.

Vår utsendte reporter Norvall 
Gjellestad har møtt Jonas Stensen, 
initiativtaker og pådriver for å 
få i gang barnefotballen igjen på 
Hompen. Norvall forteller om 
engasjerte foreldre, trenere og 
støtteapparat, og stor spillerglede 
hos de yngste jentene og guttene på 
Øynå – og gleder seg til å se den 
yngre garde i aksjon på a-lags-
nivå om noen år.

Vi har startet tre nye fotballag på
Buøy i løpet av 2020; for 1. og 
2. klassinger, og for barna som 
går siste året i barnehagen. På 
idrettslagets egne Facebook-sider 
forteller en av trenerne til de 
minste, Atle Skoglie, at alle

spillerne nå i høst fikk utdelt en 
gratis klubbgenser, og understreker 
at han tror dette vil fremme trivsel, 
tilhørighet og likhet. Skoglie takker 
også Rosenberg Verfts klubb, Pizza-
bakeren Hundvåg og D2 Merch, som 
har bidratt til å gjøre dette mulig. 

Redaksjonen i Buøy-Posten tar av
seg hatten, og applauderer initiativ-
takere, foreldre og sponsorer som 
bidrar til å få «ballen til å rulle» for 
de minste igjen. Vi er sikre på at 
dette varmer veldig godt i «Buøy-
fotball-hjerter» over hele øya. Vi er 
mange som gleder oss til å ta turen 
til Hompen til våren, og heie på 
våre nye unge og fremadstormende 
Buøyspillere.

Vi vil også benytte anledningen 
til å takke våre trofaste sponsorer. 
Vi setter utrolig stor pris på deres 
støtte, som er av stor betydning 
for driften av idrettslaget. Til 
dere alle: Tusen takk for at dere 
støtter idretten på Buøy! Vi håper 
alle Buøyvenner og lesere gir litt 
tilbake, og at dere benytter dere 
av våre sponsorer sine varer og 
tjenester!

Med sportslig hilsen, og ønsker
om en god jul!
Rune Svindland

Kjære Buøy-
venner og
øyaboere!



Side 4
BUØY-POSTEN DESEMBER 2020

Vi har alle sammen deltatt i 
dugnaden og overholdt smittevern, 
og det har ført til mindre aktivitet i 
Buøy IL. Som alle andre organisa-
sjoner håper vi at med vaksine, vil 
situasjonen normalisere seg i løpet 
av første kvartal 2021. Vi ser frem 
til igjen og kunne gå i gang med alle 
aktivitetene i klubben og være et 
møtested for barn og unge
på Øynå. 

Som tidligere år, har klubben tre 
avdelinger: Turn, Fotball og Basket. 
Vi har hatt redusert aktivitet i alle 

avdelingene i år, men begrenset 
i forhold til smittevern. Noe som 
er svært gledelig, er at vi i denne 
perioden har startet tre nye barnelag
i fotballen. 

Det er viktig for oss at alle skal få 
delta på aktivitet i sitt nærmiljø, 
uavhengig av ferdighet eller 
økonomi. I forhold til økonomi, 
fortsetter vi med ordningen der
det å spille fotball i barneavdelingen 
kun koster kr 150 årlig, noe som
dekker den obligatoriske medlems-
kontingenten. Tidlig på året, fikk 

Buøy Idrettslag året 2020

Trenerteamet på A-laget poserer med 
rykende ferske pizzaer fra Norges beste 
Pizzabaker. Vanntårnet i bakgrunnen.

Hovedtrener Daniel Berntsen viser 
hvordan en skikkelig langpasning skal 
slås.

Oppmann og speaker Tor Ragnar 
«Skjerpen» Roaldsen i sitt ess på Hompen.

Kongen av Hompen, Asle Sletthaug, gir
tommel opp til daglig leder for Pizzabakeren
Hundvåg, Maiken Christine Sund.
Buøy IL takker for støtten.

Alltid godvær på Hompen.

Året 2020 går inn i 
historien som et spesielt 
år for Buøy Idrettslag 
preget av den pågående 
pandemien. Vi har 
en visjon om å skape 
idrettsglede og fremme 
helsefrembringende 
aktiviteter for barn og 
unge på Buøy.
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vi også samlet inn penger til ny 
3’er bane ved hjelp av en spleis og 
sponsing. Vi ble veldig rørt over 
engasjementet, hvor vi i løpet av
2 uker klarte å finansiere en ny 
bane.

Tusen takk til alle som bidro til 
dette!

Klubben har også i denne 
vanskelige tiden hatt få inntekter 
da vi ikke har kunnet gjennomføre 
bingo, kiosksalg, utleie, osv. 

Heldigvis så har regjeringen og 
kommunale støtteordninger hjulpet 
noe i forhold til inntektssvikt for 
organisasjonene i Norge. 

Vi hadde ambisjoner for vårt A-lag 
i 5. divisjon, med nye trenere og 
spillere. Vi håper at 2021-sesongen 
avvikles normalt, og at vi igjen kan 
kjempe om poeng på Hompen.  

Styret ønsker å takke alle som 
har bidratt med frivillig arbeid i 
klubben igjennom året, og håper at 
2021 har sportslig aktivitet i fokus. 

Uten dere hadde vi ikke kunne tilby 
aktivitet i nærmiljøet.

Vi ønsker også å takke alle 
støttespillere og sponsorer som 
bidrar med tjenester og midler til 
klubben – vi setter umåtelig pris på 
den støtten vi får fra dere!
 
Me e Buøy !

Kjetil Knutsen
Styret Buøy Idrettslag

Buøy Idrettslag året 2020

Bunnsolide folk på treningsfeltet. Fra venstre Arne Sværen, Rudolf Waage, Alf Rune Monsen, Eirik Kristensen,Tor Ragnar «Skjerpen» 
Roaldsen og Asle Sletthaug.
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Noen stopper opp og ser på flyet som 
seiler forbi på himmelen, andre har 
funnet en stein som ser artig ut. Det 
lages artige klyngeformasjoner som 
ikke gjenkjennes som 4-4-2, men det 
er også sjarmen med å være liten. 
Barnefotballen skal være en arena for 
alle.

På Buøy begynner barnefotballen å 
spire igjen, etter en periode hvor det 
har vært litt stille. Dette er veldig gøy, 
og hadde nok ikke kommet i gang 
uten engasjementet til Jonas Stensen.

Jonas kommer opprinnelig fra Vassøy, 
og flyttet til Buøy 2012. Han bor et 
steinkast fra Hompen sammen med 
Helene og tre unger. Jobber i Nav og 
er utdannet sosionom. Han spilte selv 
fotball i barne- og ungdomsårene, og 
har også vært litt innom C-laget til 
Buøy. Trenerkarrieren startet egentlig 
i år, da det endelig ble oppstart i 
barnefotballen igjen. Ungene var litt 
innom Hundvåg fotball, men familien 

Stensen ønsket heller å få ting til på 
Buøy, hvor også klassekameratene 
hadde tilholdssted.

Jonas syntes det var trist at det ikke 
var noe tilbud til ungene på Buøy. 
Når det ble sendt ut e-post om noen 
foreldre var interessert i å trene de 
minste, var aldri svaret «ja» langt 
unna. Herfra skjedde ting fort, og det 
ble det satt i gang prosesser med å få 
dette til. Utallige e-poster og en-til-en 
samtaler på telefon med foreldre ble 
tidlig iverksatt, og plutselig hadde 
Buøy et lag. Laget fikk gjennomført 
en organisert trening før Covid-19 slo 
inn, og fotballen stengte ned.

Dette stoppet ikke gjengen, som 
nå virkelig hadde fått blod på tann, 
med Jonas i spissen. Fasiliteter og 
treningsforhold sto nå øverst på «to-
do» listen. Buøy fotball fikk dratt i 
gang en «Spleis» og fikk inn kr 15 
000,- til innkjøp av ny 3’er-bane. 
Staal Fotball hadde en ledig bane, og 
kort tid etter var banen på plass på 
Hompen. Vi takker Stig Marthinussen 
i Staal for at han kontaktet oss og ga 
oss et godt pristilbud på banen. Med 
banen på plass var neste oppgave  å 
få på plass et trenerteam samt gode 
foreldre som støttet bak.

Når fotballen startet opp igjen i juni, 
kom også spillerne. Tolv spillere (7 
år) møtte opp til trening på Hompen, 
hvorav syv jenter og fem gutter. 

Endelig var det smil og glede å se, 
og barnefotballen på Buøy var aktiv 
igjen. Alt arbeidet som var lagt ned 
hadde gitt frukter og eventyret var 

akkurat begynt. Når fotballen hadde 
hatt bittelitt ferie (skolestart august), 
ble det noen møter med klubben og 
Jonas.

Det ble laget en plan for å kunne ta 
imot enda flere spillere på Buøy, og 
engasjerte foreldre kjørte rundt med 
flygeblader til barnehager på Øynå. 
Arbeidet med en-til-en samtaler med 
foreldre fortsatte, og jungeltelegrafen 
gikk nå om hvor kjekt vi hadde fått 
det på Buøy!

Resultatet så langt betyr at barne-
fotballen på Buøy nå består av tre lag:

• Buøy 7 år: 7 jenter og 5 gutter
• Buøy 6 år: 9 jenter og 7 gutter
• Buøy 5 år (barnehage): 3 jenter og 
10 gutter

Det ble arrangert en intern turnering 
(Hompen Cup) sammen med Øyane
i månedsskiftet september/oktober 
(se egen bildemontasje). Dette var 
kjempekjekt og godt gjennomført 

Kanskje det kjekkeste innen fotball, er å oppleve spillegleden 
blant de yngste på fotballbanen? Små fotballbein som fyker 
rundt med glede og entusiasme, og ivrige foreldre, søsken og 
besteforeldre som heier dem frem fra sidelinja.

Barnefotballen spirer igjen på Hompen 

Buøy-Postens utsendte reporter, Norvall 
Gjellestad noterer flittig i møtet.

En engasjert Jonas Stensen i god 
drøs med Norvall Gjellestad... Med 
Buøyflagget i bakgrunnen
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til stor glede for spillere, trenere og 
ikke minst for publikum. Vi vil
gjerne understreke at alle forholds-
regler ble ivaretatt i henhold til 
covid19-restriksjoner.

Trenere og støtteapparat er kjempe-
viktig når en driver med 
barnefotball, og følgende 
er trenere/støtteapparat 
barnefotballen Buøy:

1. klasse (7år)
- Lars Egge
- Annabelle Hansen
- Christian Vike
- Odd Tore Gudmestad

2. klasse (6 år)
- Jonas Stensen
- Mari Sørbø Røsjorde
- Kim Ole Hareide-Skimten

Barnehage (5 år)
- Jonas Stensen
- Atle Skoglie
- Mari Sørbø Røsjorde
- Petter Schweps

Barnefotballen på Buøy stopper ikke 
her. Når vi stiller spørsmålet om 
hvor vi er om to år, tenker Jonas litt 
før han svarer: «Vi har klart å få tre 
aktive lag på et år, og nå handler

det om å få kontinuitet på det vi har 
startet på. Om to år ser jeg for meg 
at vi totalt er fem lag, og har fått 
organisert trenere og støtteapparat. 

Vi skal være til stede og se alle 
spillerne, gi dem trygghet og ikke 

minst motivere dem til å fortsette 
med fotball.»

Jonas fortsetter: «På Buøy skal alle 
barn føle seg inkludert og en del av 
et fellesskap. Det skal også være en 
arena for alle, uansett hvilket nivå/
interesse den enkelte har for fotball. 
Husk at det koster kun kr 150,- pr. år 
å spille fotball på Buøy. Dette gir lik 

mulighet for alle som ønsker å spille 
fotball, og Buøy IL ønsker alle nye 
tilskudd velkommen!»

Klubben fikk også støtte fra Lyse/
Altibox, og disse kronene har 
kommet godt med når det gjelder 

de aller minste i klubben. 
Hver spiller har fått en gratis 
klubbgenser og drikkeflaske, 
og klubben har også fått 
oppgradert utstyr (fotballer, 
kjegler, mv.).

Det er overhodet ingen tvil om 
at det spirer blant de yngste 
på Buøy. Kanskje vi om noen 
år ser disse som spillere på 
A-laget, som har gått gradene 
helt fra barnefotballen. Buøy 
har tradisjon for å være en 
klubb for alle, og miljøet er 
enestående. Dugnadsånden 

lever fortsatt, og når en klubb ikke 
er for stor er det enklere å snu seg 
rundt når det trengs. Dette har vært 
kjennemerket i klubben over flere 
tiår.

Vi takker Jonas Stensen for samtalen, 
og håper at arbeidet med de aller 
minste fortsetter i ren Buøy-ånd i 
mange år fremover.

Barnefotballen spirer igjen på Hompen En samtale med Jonas Stensen,
initiativtaker til barnefotball i Buøy IL

Tekst: Norvall Gjellestad

Foto: Asle Sletthaug

Trenerteamet til 5-års (barnehage) laget. Fra venstre
Mari Sørbø Røsjorde, Jonas Stensen og Atle Skoglie.

Trener Kim Ole Hareide-Skimten (nærmest til venstre) viser at 
han virkelig har peiling på engelsk fotball...

Konsentrerte unge Buøy jenter og gutter følger med når trener-
teamet gir instruksjoner.
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Reglene er enkle. For hvert Buøy-
mål på Buøy’s kamper belastes
deltakerne med 20 kr. 

Scoringsklubben faktureres etter 
sesongavslutningen.

Alle registrerte deltakere vil på hver 
hjemmekamp være med i trekningen 
av gavekort og andre gevinster 
(Buøy drakt, Umbro genser, etc.). 

Hovedpremien fra Sport1, trekkes 
på siste kamp.

Nytt av året er
at vi har startet en
scoringsklubb for
Buøy A-lag.

Deltakerne får
navnet sitt på
scoringsklubben-
tavlen.

Skårings-
klubben
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På bildet: Glade jenter fra stevneparti 
jenter 1.kl. og oppover – på sesongens 
første trening.

Barnepartiene, damepartiet og 
herremosjon var alle kommet godt 
i gang med sine treninger. Så kom 
Covid-19!

Dette innebar dessverre at vi måte 
stenge ned all vår trenings-aktivitet, 
og alle oppvisninger og stevner ble 
avlyst, som alt annet i samfunnet.      

Vi hadde et stort håp om å få starte 
som normalt i september, og vi kom        
etter hvert i gang med trening for 
stevneparti jenter 1. kl. og oppover. 
Men bare etter få treningskvelder 
ble smittesituasjonen igjen forverret, 
og vi måtte nok en gang droppe all 
trening. Dette har vært et krevende 
år, men vi i turngruppen er alltid 

optimister. Vi håper at situasjonen 
bedrer seg i det nye året, slik at vi at 
vi kan komme sterkt tilbake med full 
aktivitet i 2021. 

Vi ønsker alle små og store 
medlemmer en riktig God Jul.

Buøy Turn 2020

Turngruppen startet året med stor entusiasme og god oppslutning. 

NorgeNorge
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Hompen-
cup 
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2020
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FERJENE
Å ro til byen med melk var lite 
effektivt, selv om det i 1890-årene 
gikk en båt av ukjent standard 
mellom Hundvåg og Stavanger. Det 
dekket imidlertid ikke bøndenes 
behov. Deres ønske var å etablere 
eget dampskipsselskap. Dette var 
bakgrunnen for den første organiserte 
ferjedriften i 1901, nettopp etter 
initiativ fra bønder på Hundvåg. Den 
første ferja var D/S, altså dampskipet, 
Hundvaag, med Melke-Ivar som 
billettør.

Da befolkningen økte i antall, sørget 
motoriserte ferjer for å etterkomme 
den stadig økende bil- og passasjer-
trafikken, og på 1970-tallet sørget 
bruene for at ferjene ble overflødige.

DRØMMEN OM 
FASTLANDSFORBINDELSE
Drømmen om bru hadde levd 
i øyafolkets bevissthet siden 
1930-tallet, og forslagene om 
hvordan denne utfordringen kunne 
løses var mange og oppfinnsomme. 
For med bru ville de største 
foretakene på øyene få mye enklere 
transportmuligheter, både for 
råprodukter og ferdigvarer.

En av de mest oppfinnsomme 
«løsningene» var å finne i Buøy-
Posten rett etter krigen. På førstesiden 
var en bru tegnet inn på et flyfoto 
over byøyene og Stavanger – 

overskriften var «Julegaven til 
Buøy». Selv om dette var en spøk 
som slo godt an hos leserne, var 
det likevel en kime til håp om at 
fastlandsforbindelse ville bli en 
realitet en gang i nærmeste framtid.   

Allerede i 1963 ble det fra lokale 
myndigheter lagt fram forslag til tre 
traséer der en bru kunne ilandføres. 
Noe var i ferd med å skje. Var det 
kanskje ikke bare en drøm når alt 
kom til alt?

En ivrig Buøy-patriot foreslo for 
eksempel kai fra Ryfylkekaien til 
Plentingen og høybru derfra til Buøy 
via Engøyodden. Sine tanker om 
dette redegjorde Arthur Selnes for i et 
intervju med Rogalands Avis i 1966.
Selnes, som daglig trafikkerte 
Stavanger havn som båtfører for 
Rosenberg Mekaniske Verksted, var 
forresten opptatt av det meste som 
berørte lokalmiljøet.

I løpet av hundre år fra 1900, hadde 
utviklingen gått fra dampdrevet 
ferje, eid av bønder på Hundvåg, 
til vekselvis privat og kommunal 
ferjedrift. På 1950-tallet og spesielt 
fra 1960, da bilsalget ble frigitt, 
gjorde bilferjene sin entré. Den nye 
tid hadde også kommet til Buøy og 
Hundvåg, og øyafolks største ønske 
var fastlandsforbindelse. Kravet til 
kommunen var derfor ufravikelig: 
«Bru til Øyane!»

Kravet ble innfridd i 1978, da 
Bybrua ble offisielt åpnet, og den 
endelige traséen gikk fra Sølyst, over 
Strømsteinen og Badedammen. Alle 
var fornøyde, og utviklingen hadde 
kommet til veis ende. Eller hadde
den det?

INTENS STEMNING
I STORTINGET
Tirsdag 12. juni 2012 er det intens,
og til tider hektisk og støyende 
stemning i Stortinget. For ferjefylket 
Rogaland vil utfallet av debatten være 
særdeles viktig. Vedtaket som senere 
på dagen skal fattes, vil avgjøre om 
det eneste punktet på sakskartet vil 
ende med Ja eller Nei til bygging 
av verdens lengste undersjøiske 
veitunnel.

Avstemmingen ender etter over to 
timers debatt med klart flertall for ja-
siden,  som endelig kan juble etter ti 
års tautrekking.

RYFAST
Et steinkast unna Stortinget, i baren 
i Saras telt på Eidsvolls plass, er 
flere sentrale aktører fra «Ja-siden» 
samlet. De har fått med seg debatten 
fra galleriet på Stortinget, og nå er 
de samlet på et dertil egnet sted for å 
vente på avstemmingsresultatet. Da 
resultatet kommer opp på skjermen, 
sprettes champagneflaskene så sprut 
og korker står i taket!

TUNNELEN
Siden tidenes morgen har folk på byøyene vært opptatt av 
hvordan de kunne krysse Byfjorden for å komme til Stavanger. 
I over tusen år ble seil- og robåter brukt til dette formålet, men 
ved inngangen til 1900-tallet meldte behovet seg for ferjer. Den 
viktigste årsaken til dette var at bøndene ville ha omsetning for 
melken de produserte, og melken måtte leveres i byen.
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Det som har skjedd er at Stortinget, 
mot SV og Frp’s stemmer, har gått 
inn for at Nord-Jæren og Ryfylke 
skal koples sammen gjennom 
verdens lengste undersjøiske tunnel. 
Gigantprosjektet Ryfast har på dette 
tidspunktet (2012) en foreløpig 
kostnadsramme på litt under 10 
milliarder kroner totalt, og omfatter 
to undersjøiske tunneler med to 
kjørebaner i hver retning, som etter 
planen skal være ferdigstilt i 2018. 
Dette inkluderer den 14,4 km lange 
Solbakktunnelen og den 5,7 km lange 
Hundvågtunnelen, med avstikker til 
Eiganestunnelen/ E39.

De fleste erfaringer viser at både 
kostnadsberegninger og tidsrammer 
har en tendens til å ryke når større 
prosjekter skal flyttes fra tegnebrett 
til ingeniører, skytebaser og anleggs-
arbeidere. Dette er ikke noe unntak.

2018 blir til 2020 og «litt under»
10 milliarder kroner ender til slutt 
på nesten 12 milliarder. Hvis vi også 
legger til at Solbakktunnelen blir 
endret til det mer presise Ryfylke-
tunnelen, har vi vel fått med det 
meste?

ET AVISOPPSLAG SOM 
VEKKER INTERESSE
Før vi fortsetter med det historiske 
stortingsvedtaket, må vi spole 
tilbake til en gang på 1970-tallet, og 
spørsmålet: «Hvordan kan Ryfylke bli 
landfast med Nord-Jæren?» Hvordan 
var nå det igjen…?

Ifølge Gunnar Roalkvam er det slik 
at: «Alt har ein ende, men pylså 
har to.» Like sikkert er det at alt 
har en begynnelse, og begynnelsen 
til en fastlandsforbindelse mellom 
Ryfylke og Nord-Jæren kan ha 
startet med et førsteside-oppslag i 
Stavanger Aftenblad så tidlig som 
fredag 12. november 1971. Tittelen 
på avisoppslaget var: «Kanskje 
rørbro over Høgsfjord vil erstatte 
ferjesambandet Lauvvik-Oanes?»

Foranledningen til journalist Magne 
Olsens artikkel, var en kronikk 
overingeniør Erik Ødegård hadde 
fått publisert i samme avis to dager 
tidligere. Ødegård, for øvrig sønn av 
tidligere vegsjef i Rogaland, Olav 
Ødegård, beskrev en flytetunnel som 
pionerprosjekt i stedet for bro.

Overskriften var: «En rørbro over
Høgsfjord vil være selve gjennom-
bruddet for en ferjefri Ryfylkevei.»
Erik Ødegårds kongstanke var et 
neddykket flytende rør, hvor det 
innvendig skulle gå en fast kjørbar 
forbindelse mellom to steder. Han 
hadde også reflektert over at en slik 
flytetunnel kunne representere noe 
helt nytt innen samferdsel i Rogaland. 
I tillegg mente han at hvis en slik 
idé skulle bli realisert, ville strek-
ningen Oanes i Strand kommune til 
Lauvvik i Sandnes være ideelt som et 
eventuelt prøveprosjekt.

Høgsfjord-prosjektet, Høgsfjord-
røret; kjært barn kunne ha mange 
navn, men «frøet» var sådd og
strekningen Oanes til Lauvvik, en 

distanse på et par tusen meter, var 
tross alt overkommelig. Optimismen 
hersket på Nord-Jæren og ikke minst 
i Ryfylke, og for de involverte må det 
ha vært gjevt da de åpnet Stavanger 
Aftenblad for 27. desember 1979. 
Aftenbladet skrev på lederplass at 
for første gang lå det et konkret 
forslag på bordet «om rørbro over 
Høgsfjorden.»

I 1985 ble Høgsfjordbruene A/S 
etablert, etter at vegdirektoratet pekte 
ut Høgsfjorden som et aktuelt sted å 
lande tidligere nevnte pilotprosjekt; 
fjordkryssing med en rørbro, som 
etter planen skulle flyte 25 meter 
under havoverflaten.

Entreprenører, ingeniører, økonomer 
og andre fagfolk, gjorde beregninger 
om hvorvidt en slik flytende betong-
tunnel kunne konstrueres, og «worst 
case»-kostnader og mulige inntekter 
ble vurdert, stolpe opp og stolpe ned. 
Aldri tidligere hadde noe lignende 
blitt realitetsbehandlet, og både 
kommunene som var med i selskapet 
bak prosjektet og lokale medier, 
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mente at staten måtte kjenne sin 
besøkelsestid og bidra økonomisk til 
et slikt omfattende prosjekt.

To år senere, i 1987, godkjente 
fylkestinget rørbrua i Transportplan 
for Ryfylke. Vedtaket var enstemmig, 
og noen måneder senere godkjente 
Vegdirektoratet fylkestingets vedtak 
om at fastlandsforbindelse mellom 
Ryfylke og Nord-Jæren skulle 
realiseres etter Høgsfjord-alternativet.  

Det er derfor ingen overdrivelse å si 
at fram mot tusenårsskiftet var det 
optimisme for prosjektet, i alle fall i 
Sandnes, Strand og Forsand.

RYFAST…
OG HAFRSFJORD ROTARY
Men da Ryfast «kom på banen» første 
gang, var det bråstopp for optimismen 
bak Høgsfjord-alternativet. Dette 

skjedde i 1999. Det vil si, leder i 
«Foreningen for beste fjordkryssing», 
Dagfinn Østrem, presenterte alterna-
tivet Sol-Sta. En undersjøisk tunnel 
fra Solbakk i Strand kommune til 
Hundvåg.

Samme år lanserte Stavanger 
Næringsforening og Hafrsfjord 
Rotary samme prosjekt, men nå 
under navnet Ryfast. Stavanger 
Næringsforening og Hafrsfjord 
Rotary? Dette luktet Høyre lang 
vei, og midt i smørøyet var ordfører 
i Stavanger Leif Johan Sevland. 
Ekspert på næringsutvikling, og en 
magnet av en ordfører som visste å 
tiltrekke virksomhet til byen.

Men Hafrsfjord Rotary? Jo, det hadde 
seg slik at han som senere skulle bli 
omtalt som selve «tunnelbyggeren», 
Steinar Olsen, hørte til der. 

«OLSENS ÅPENBARING»
Selv fortalte han at det hele begynte 
med at han satt på flyet hjem fra Oslo 
høsten 1999. Været var strålende, 
sikten bra «og det var medvind 
heile veien». Under innflyging til 
Stavanger lufthavn, Sola, kastet 
han et blikk ned på Høgsfjorden, på 
Strandalandet og Stavanger.

Det var visstnok da han så det, at 
forbindelsen mellom Stavanger og 
Ryfylke må gå i en rett linje. Siden
Rogaland befinner seg midt i bibel-
beltet kunne det være fristende å si at 
Olsen fikk en åpenbaring.

Men da han omsider hadde fått 
med seg bagasjen fra rullebåndet 
og hastet til Hafrsfjord for å treffe 
sine partifeller, var det som en 
etterkommer av Arkimedes. Den 
eneste forskjellen var at i stedet for 
«Eureka» (jeg fant det!), ropte Olsen: 
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«Tunnelen må gå fra Stavanger til 
Tau!»

Ett år senere var Ryfast-prosjektet, 
med Steinar Olsen som styreleder, 
fullfinansiert og i myndighetenes 
hender. Hafrsfjord Rotary hadde 
lansert Ryfastalternativet foran 
«nasen på halve Ryfylke», og selv 
karakteriserte Olsen ubeskjedent 
nok Ryfast som det største 
samferdselsprosjektet i Rogaland 
etter flyplass og jernbane!

SINTE RYFYLKINGER
Daværende vegsjef i Rogaland, Tor 
Geir Espedal, uttalte kort tid senere, 
at sammenlignet med Høgsfjordrøret 
var Ryfast «åpenbart et bedre 
prosjekt.»

Ryfylkingene var forbanna, rett 
og slett. I 20 år hadde de jobbet 
for å få fastlandsforbindelse over 
Høgsfjorden, og i 12 år hadde de 
trodd fullt og fast på det som sto i 
den vedtatte transportplanen. Men 
desidert verst var det at en gjeng 
siddiser i siste øyeblikk hadde 
kommet og «kastet alt på sjøen».

Folk kastet seg over tastaturer og 
andre skrivesaker. Fra Hjelmeland 
skrev Øyvind Bergøy at de mektige 
menn i Stavanger som står bak 
«Ryfast-initiativet» bare har ett 
mål for sin mafialignende innsats, 
nemlig å torpedere rørbroen over 
Høgsfjorden for enhver pris. «Har 
de ennå ikke oppdaget at koloni-
tiden for lengst er over?», skrev han 
harmdirrende i ett av sine mange 
leserinnlegg i regionens største
avis.

Bergøy hadde forsåvidt «rett» i
sin påstand om torpedering. Ryfast 
var som en torpedo midtskips for
Høgsfjord-prosjektet, som rundt 
tusenårsskiftet sank med et «maga-
plask», og både ryfylkinger og 
sandnesbuer raste mot den mektige 

kameratgjengen fra Stavanger
som nå hadde tatt styringen over 
regionens samferdselspolitikk.

Selvsagt var historien mye mer 
nyansert enn det, men det var 
likevel ikke rart at enkelte i Sandnes 
og Ryfylke var sinte over det de 
opplevde som arroganse fra Oljebyen.

For å gjøre en lang historie kortere, 
konstaterer vi bare at Høgsfjordrøret 
ble skrinlagt i 2001.

RABALDER OM KOSTNADER
I noen år var det stille rundt Ryfast-
planleggingen, men i 2004 ble det 
rabalder. Nye beregninger viste 
kostnadsøkning. Ilandføringen på 
Hundvåg kunne bli komplisert; 
Stavanger brannvesen og Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap 
ville gå inn for dobbeltløp av 
hensyn til trafikksikkerheten. Også 
Vegdirektoratet «hang seg på» og 
konkluderte med at det måtte bygges 
to løp. Tunnelmotstanderne mente 
at Ryfast hadde «est ut», og var i 
ferd med å bli noe helt annet enn det 
fylkespolitikerne hadde vedtatt i 2001.

Etter flere år med utredninger, 
planarbeid og alternative løsninger, 
godkjente fylkestinget den endelige 
finansieringsplanen for Ryfast i 2011.

RYFASTMINISTEREN
Ett år senere, og vi er igjen tilbake 
i Saras telt på Eidsvolls Plass. En 
av dem som står i baren, er «kveite-
sjefen» i Marine Harvest, Magnus 
Skretting. I tillegg til representanter 
fra Stavanger Næringsforening, og
noen lokale politikere, har han 
trommet sammen en gjeng fra Ryfylke.

Ryfast ble formelt vedtatt i Stor-
tinget denne dagen og den endelige 
løsningen omfattet to undersjøiske 
tunneler med to løp på henholdsvis 
5,7 km (Hundvågtunnelen) og 14,3 
km (Ryfylketunnelen).

Hvis vi legger til at hjelmelandsbuen 
Magnhild Meltveit Kleppa var 
samferdselsminister, og den som loset 
prosjektet gjennom Stortinget denne 
junidagen i 2012, har vi vel fått med 
det meste? Ikke helt, skulle det vise 
seg. For bare seks dager senere måtte 
samferdselsministeren fra Hjelmeland 
forlate regjeringskontorene. Helt 
uventet, og mot sin vilje? Tja.

Men timingen er perfekt. Kort tid 
etter blir jobben som fylkesmann 
i Rogaland utlyst, og jobben er 
hennes. Sånn er politikkens vesen. 
På hjemmebane ville hun uansett 
bli husket som Ryfastministeren. 
Et prosjekt hun fikk gjennom i 
Stortinget, tross sterk motstand og 
beskyldninger om å trumfe gjennom 
«en tunnel som sikret henne enklere 
vei hjem til Hjelmeland, og kanskje 
en statue på kjøpet?»

Spredte jubelrop, tårer, og søle til 
langt over anklene var ingredienser 
da Meltveit Kleppa førte spaden 
som symbolsk skulle starte arbeidet 
for verdens lengste undersjøiske 
veitunnel. Begivenheten skjedde 
på Solbakk i Strand kommune i 
november 2012. Noen flagget på hel 
stang, andre på halv…

BOMPENGER PÅ
BYBRUA… IGJEN?
Av forskjellige årsaker kom Bybrua 
i oppmerksomhetens lys igjen, i 
forbindelse med Hundvågtunnelen. 
Det ble spekulert i hva som ville 
skje med bompengeinnkrevingen når 
tunnelen skulle åpnes for trafikk.

Ville folk heller fortsette å kjøre over 
Bybrua gratis, i stedet for å betale i 
tunnelen? Eller ville myndighetene 
velge å gjøre Bybrua tilgjengelig bare 
for kollektivtrafikk? Mer eller mindre 
ubegrunnede påstander fant veien til 
sosiale medier og kommentarfeltene 
ble snart fylt opp.
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Dette var en «nøtt» veimyndigheter 
og lokalpolitikere måtte balansere, 
slik at løsningen ble akseptabel for 
alle parter også denne gang. I 2018 
ble den nye bomringen på Nord-
Jæren åpnet, noe som også medførte 
innkreving på Bybrua.

Hvilken rolle ville dette spille når 
tunnelen skulle åpne to år senere?
Det endelige svaret kom ikke før 
oktober 2020. Da ble det slutt på å 
kreve inn bompenger for kjøring over 
Bybrua fra Hundvåg. Bommen ble 
snudd, slik at bompenger bare skulle 
kreves for kjøring til Hundvåg!

En klok løsning. Det kunne blitt bråk, 
som på begynnelsen på 1980-tallet, 
da det måtte rettssak til for å få fjernet 
bomstasjonene på Bybrua. Gleden 
var stor da Aksjonskomitéen mot 
bompenger fikk gehør i retten for at 
det var urimelig at vi som bodde på 
Buøy/Hundvåg skulle være alene om 
å betale for en veiforbindelse som 
kom hele byen til gode. Dette skjedde 
i desember 1983.

FOLKEMØTE PÅ HUNDVÅG
På Hundvåg var det folkemøte, og 
spørsmålene haglet. Ville Hundvåg 
bli forvandlet fra en fredelig bydel 
til en trafikkmaskin når Ryfast ble 
åpnet? Hadde vi ikke hørt dette før? 
Da ferjene gjorde sitt inntog, og da 
bruene ble bygd; engstelsen over 
dette nye og ukjente?

For en ting er å ønske seg «framskritt»,
bare det ikke går ut over «det som 
alltid har vært». Slik er det.

Ord som skandale ble brukt, fordi 
Krossen ikke var «ofret en tanke». 
Andre var bekymret for hvordan 
trafikken ville bli når tunnelen var 
åpnet og boligutbyggingen ble 
forsert? Sikkerheten for barna, 
skoleveier, og hva minst fem år med 
anleggstrafikk og støy ville forårsake 
av plager? Hva med trafikken, 

spesielt i hovedferdselsåren?
De ulike sidene ved det svære 
prosjektet ble presentert av 
vegvesenets folk, med Ryfast-
sjef Gunnar Eiterjord i spissen. 
Anleggsstart ville bli på Lunde 
på Hundvåg, og enorme mengder 
utsprengt fjell skulle kjøres bort og 
blant annet transporteres på lekter 
rundt Hundvåg, til Rosenbergs 
anleggsområde ved Tømmerodden
ut mot Byfjorden.

Dette skulle gi verdifulle arealer i 
sjøkanten. Bekymringene var mange, 
og mye var sikkert berettiget. Men en 
ting var folk enige om; endelig ville 
den underdimensjonerte Bybrua få 
avlastning!

«HER ER SÅ UNDERLIGT…»
Møtet varte i et par timer og som 
et bevis på at livet uansett går 
videre, fikk vi da møtedeltakerne 
måtte forlate lokalet fordi Buøy-
Hundvåg Hagelag skulle ha møte om 
blåbærsylting…

Å hevde at sprengning, anleggstrafikk 
og andre ulemper med byggingen av 
Ryfast ikke var til sjenanse for folk på 
byøyene, ville være en underdrivelse 
av dimensjoner. Det som var den 
mest iøynefallende forskjellen på 
Buøy/ Hundvåg de 6-7 årene arbeidet 
med Ryfast pågikk, var likevel de 
synlige forandringene i landskapet.

Da tunnelene endelig var ferdige, 
var folk forundret over at skilting og 
informasjon ved tunnelinngangen på 
fastlandssiden viser veien til Røldal, 
når vi egentlig skal til Buøy!

I en sådan stund kunne det være 
fristende å sitere vår egen Sigbjørn 
Obstfelder, der han i diktet «Jeg ser», 
skriver følgende: 

 «Jeg ser, jeg ser…
 Jeg er visst kommet på feil klode!
 Her er så underligt…»

UNDER ØYA SØR-HIDLE
Enkelt forklart er Ryfastprosjektet 
en undersjøisk motorvei med to 
tunneler, som gir ferjefri forbindelse 
mellom Nord-Jæren og Ryfylke. 
Ryfylketunnelen går mellom 
Hundvåg og Solbakk i Strand 
kommune.

Tunnelen består av to tunnelløp, 
og på det dypeste er den 292 meter 
under havoverflaten. Det ble arbeidet 
fra begge sider; På Solbakk startet 
den møysommelige jobben i juni 
2013, og i desember samme år startet 
gravearbeidet fra Lunde på Hundvåg.

Litt spøkefullt kan vi si at de to 
arbeidslagene «møtte på hverandre» 
under øya Sør-Hidle i oktober 2017. 
Eller hadde gjennomslag, som fagfolk 
sier.

Ryfylketunnelen åpnet offisielt for
trafikk i desember 2019. Hundvåg-
tunnelen, den andre Ryfasttunnelen, 
åpnet våren 2020. Den 5,7 km lange 
tunnelen med to løp til Buøy, har 
avkjøringsramper til Eiganestunnelen 
og Gamlingen ved Mosvatnet.

HELT TIL SLUTT
Min påstand er at det var rørbro-
prosjektet fra Lauvvik til Oanes, som 
det aldri ble noe av, som «sparket» 
Ryfast i gang. Uten denne tanken, 
som ble fremsatt og langt på vei 
utviklet over en periode på 20 år,
hadde vi som bor på byøyene frem-
deles hatt Bybrua som eneste alterna-
tiv til å komme landfast til Stavanger 
sentrum, i alle fall enn så lenge.
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Årets julepresang!

I 2009 feiret Buøy Idrettslag
sitt 100-årsjubileum, og i den
anledning ble boka “Me é Buøy” utgitt på eget forlag.

Etter fem års arbeid presenterte redaktørene Arne 
Almås, Rolf Østbø og Rune Svindland ei flott bok, som 
i tillegg til idrettslagets historie, også gir en fyldig 
dekning av vår lokalhistorie så vel som spennende 
innslag fra historien forøvrig.

Boka bør være obligatorisk for alle som har eller har 
hatt tilhørighet til Buøy eller Buøy Idrettslag, så vel 
som for alle som bor eller har bodd på by-øyene.

Boka er på 300 sider og koster kr 400,- pr eks., men
i desember selges boka i et begrenset opplag til ned-
satt pris kun kr. 300,-! 

Fikk du ikke kjøpt boka i fjor høst?
Du har ennå sjansen. Ta kontakt med enten
• Bente Hellevik Lund, mobil 976 75 969,
• Kjell G. Lund, mobil: 938 42 933
eller
• Rune Svindland, mobil: 911 13 401
 e-post: rune.svindland@lyse.net

Kun
20
bøker
igjen!

Førjulstilbud:

Kun i desember

300,-

«Løp og kjøp!»

Anmeldelser fra lokalavisene:
  
”Overdådig klubbhistorie…”
”… et praktverk av en jubileumsbok.”
”… et familiealbum for en hel bydel.”
”For alle Buøypatrioter må det være en gave å få et 
slikt verk…”  Sven Egil Omdal, Stavanger Aftenblad
 
 

”… 300 sider fullspekket med lokalhistorie.”
”… hører hjemme i bokhyllene til alle som har eller 
har hatt noe med idrettslaget å gjøre.”
”… en bok for alle på Buøy og byøyene…”
  Karoline Reilstad, Rogalands Avis

På oppfordring har vi fått trykket opp omslaget 
til jubileumsboken som særtrykk. For de av dere 
som vil ha dette kan det kjøpes hos:

Kjell G. Lund,
mob.: 938 42 933

eller John Arild Øvrehus,
mob.: 992 66 998

PRIS

KR. 100,-

Særtrykk av Buøybilde
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Følg oss også gjerne på facebook – @hundvågsenteret

Ta juleturen innom!
Bruk butikkene i ditt nærmiljø!

Velkommen til en
hyggelig julehandel!Julaften:

kl. 9-13
Nyttårsaften:

kl. 9-15

ÅPENT:
Man-fre: kl. 09-19

Lør: kl. 09-17
MATÅPENT:

Man-fre: kl. 07-22
Lør: kl. 08-20

Søndags-
åpent

20. des.
14-18

Gode kjøp til
hyggelige anledninger!

Man-Fre og Lør 9-17. Tors. 9-19

Velkommen inn til en hyggelig handel!Tlf. 90263020
@hundvagblomster

Hundvåg jern og farge a/S
Hundvågsenteret i Hundvågkrossen
Telefon: 51 86 30 00. www.jernia.no

Følg oss også på @JerniaHundvaag

(tidligere Match Hundvåg)

TLF: 51 89 22 40

Hundvåg
fashion
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