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Tilbud
Mulighetsstudie interkommunal kommunedelplan for Forus

Vi takker for invitasjonen og gir med dette vårt tilbud på det aktuelle oppdraget. Vår forståelse
av oppdraget finnes i oppgaveforståelse og en utvidet oppgaveforståelse. Vi forstår og godtar
premissene i tilbudsgrunnlaget.
Fremdriftsplanen viser vår foreslåtte fremdrift ihht. det som er skissert i innbydelsen.
Oppdraget utføres til fastpris kr

MVA.

Lala Tøyen gir dette tilbud sammen med Studio Løkeland som har god kjennskap til
Stavangerregionen og boligutvikling i liten og mellomstor skala.
Lala Tøyen har god kjennskap til komplekse planprosesser og boligutvikling i stor skala for de
store utbyggerne.
Sammen er vi svært motiverte for oppgaven og håper at vårt tilbud vekker deres interesse!
Vennlig hilsen

Iwan Thomson
Landskapsarkitekt / daglig leder

01. Forståelse av oppdraget

Forståelse av oppdraget og metode
Vi takker for invitasjonen til en svært spennende, kompleks og utfordrende oppgave!

Spennende
Oppgaven er spennende på mange måter. For oss ligger den største spenningen i historien og
bakgrunnen til Forus, fra å være en innsjø, til å bli flyplass, videre til å være et av norsk næringslivs
viktigste plasser til dagens situasjon hvor bo- og by kvalitetene er nærmest helt fraværende. Slik vi
forstår oppgaven skal vi bidra med å omdefinere Forus til by og til et sted for fremtiden! Dette vil
kreve en god balanse mellom kunnskap/ forståelse for stedet og en strategisk visjonær tilnærming. For
å tilrettelegge for bolig trengs også en strategi for å skape et nytt bilde av hva Forus er og kan bli.

Kompleksiteten
Tilbudsinnbydelsen er svært detaljert og presis. Åpenbart er den basert på solid kunnskap om området
og planprosessen frem til nå. Samtidig er det krevende å sette seg inn i de ulike deloppgavene og
sammenhengene mellom dem. Som konsulenter på dette oppdraget vil vår rolle være å undersøke,
men også forenkle og konkretisere de aktuelle problemstillingene gjennom tidlige illustrasjoner, kart
og formulerte prinsipper. Dette vil kreve et tett samarbeid mellom oss som konsulenter og
oppdragiver, slik at vi tar prosjekt «videre» uten å gjenta studier som allerede er gjennomført.

Utfordrende
Oppdraget slik det er beskrevet i innbydelsen kan oppfattes som svært omfattende samtidig som tidsog kostnadsrammene er begrenset. For å oppnå et godt resultat ser vi to moment som viktige
suksesskriterier:
-

Kategorisere ulike kvalitative tema så som stedsidentitet, opplevelsesrike områder, godt
naboskap m.m. slik at disse kan vektes og bli sammenligningsbare.
Illustrere og kommunisere tydelige prinsipp, både generelle og spesifikke for by og
boligutvikling i de utpekte kjerneområdene.

02. Metode og fremdrift

Metode og fremdrift

Som nevnt over ligger mye av suksesskriteriet i å bygge videre på eksisterende kunnskap og
bakgrunnsmateriale for siden å utvikle dette til lettfattelige og sammenlignbare undersøkelser av
boligpotensiale i området. Lala Tøyen har nylig avsluttet et større konsulentoppdrag for fem etater i
Oslo kommune, Handlingsprogram for økt byliv. Dette er ikke direkte sammenlignbart i tematikk, men
det er mye i prosessen som har overføringsverdi. I arbeidet for Oslo kommune arbeidet vi tidlig med
metoder for å kategorisere ulike kvalitative parametere, for senere i prosessen å kunne prioritere
tiltak og områder opp mot hverandre. Dette vil være spesielt viktig i deloppgave 1+2.

Lala Tøyen er oppbygget rundt samarbeid med ulike fagfolk, derfor er det helt naturlig for oss å finne
en lokal samarbeidspartner for det aktuelle oppdraget. Vi er veldig fornøyde med å ha etablert et
samarbeid med Studio Løkeland.
Studio Løkeland utfyller Lala godt i dette oppdrag. Foruten å ha gode lokalkunnskaper har Løkeland
god erfaring med å arbeide for lokale entreprenører og eiendomsutviklere i liten og mellomstor skala.
Dette er helt avgjørende for å kunne lese potensialet også i mindre strukturer, tomter og situasjoner,
noe vi mener oppdraget krever.
Vi har allerede i tilbudsfasen startet med en overordnet analyse av området og oppgavene. Denne
ligger vedlagt tilbudet som en utdypet oppgaveforståelse. Denne vil fungere som et utgangspunkt for
deloppgavene og kunne brukes for justeringer i et oppstartsmøte.

Fremdriftsplan
Iwan Thomson (IT), Linn Heidi Skarpaas (LHS), Guro Løkeland (GL)

Oppstartsmøte IT, LHS, GL
Basert på tilbudsinnbydelse og utdypet oppgaveforståelse avgrenses og defineres oppdraget.
-

Utkast til kategorier for sammenligning av områder drøftes (deloppgave 1)
Nivå og hensikt med illustrasjoner for deloppgave 2
Gjennomgang av datagrunnlag for oppgave 3.

Fase 1. 10. – 30. august (90 timer)
Samkjøre eksisterende analyser til et helhetlig grunnlag/kart for å belyse potensial for boligbebyggelse
og kjerneområder. Det foreslås et kartgrunnlag som viser alle deloppgaver i sammenheng.
Studier og vurderinger av oppgave 1+3. fortløpende avklaringer angående deloppgave 3.
Statusmøte 1 IT, GL
Gjennomgang av oppgave 3 + foreløpige undersøkelser og slutninger angående oppgave 1.

Fase 2: 1. -15. september (100 timer)
Utvikling av studier oppgave 1 + utvikling av konsepter og prinsipper for kjerneområdene i oppgave 2.
Statusmøte 2. LHS, GL
Gjennomgang av konklusjoner og anbefalinger til oppgave 1 + 2

Fase 3. (80 timer)
Rapportutforming med beskrivelser og illustrasjoner. Justering av konklusjon og anbefalinger etter
innspill i statusmøte 2.
Utkast til rapport oversendes oppdragsgiver 27/9.
Drøftingsmøte om utkast IT, GL, LHS (Skypemøte)

03. Utdypet oppgaveforståelse

Utdypet oppgaveforståelse
Vår oppsummering av stedsanalyse og planprogram.
Forus har vært og er et svært viktig regionalt og nasjonalt næringsområde. På høyden har Forus stått
for så mye som 1/5 av landets BNP. Området er delt mellom nabokommunene Stavanger, Sola og
Sandnes og strekker seg over 6500 dekar. En liberal holdning til arealutnyttelse, og stor vilje til
tilpasning til næringslivets behov, har gjort at området har utviklet seg uten en overordnet plan. Dette
har muligens også vært en faktor for områdets suksess.
Størstedelen av Forus var opprinnelig en innsjø. Fra 1906-08 ble vannet tappet for å gi mer
dyrkingsareal til omkringliggende gårder. Området er en forsenkning i landskapet og er omgitt av
skogkledde åser og landbruksareal. I øst er fjellrekken langs Gandsfjorden et viktig element.
Under krigen anla tyskerne flyplass på markene. På grunn av lokalklimatiske forhold var ikke området
egnet til formålet. Flyplassen ble etterhvert avviklet og man så potensiale for å transformere området
til industriformål. Det ble bygget motorvei mellom Stavanger og Forus, senere videre til Sandnes, og
det ble etablert virksomheter langs denne.
Med oljeboomen etablerte de store oljeselskapene seg her og bygde hovedkontor langs Forusbeen, en
av de viktige øst-vest traseene med avkjørsel til motorveien. Etterhvert som oljeindustrien fikk fotfeste
ble det etablert en rekke tilhørende industrier i områdene frem til det nådde toppen i 2013.
Med oljen økte kjøpekraften i regionen og bilparken økte i omfang. Dette førte til store trafikale
problemer i de gamle bykjernene, Sandnes og Stavanger. For å avlaste eksisterende handelssentrum
ble det etablert kjøpesentre på Forus (Kvadrat, Tvedtsenteret og IKEA). Etter hvert som disse også fikk
fotfeste dukket det opp flere bilbaserte «storkjøp-butikker» i områdene rundt. Dette har etterhvert
blitt så omfattende at det har utkonkurrert mye av handelslivet i de eksisterende bysentraene.
Stavanger, Sandes og Sola sentrum lider under dette i dag.
Forus er delt inn i ulike områder som i hovedsak er definert av viktige transportårer og
dreneringskanaler. De ulike områdene har antydning til opphopning av ulike typer næring, men
inndelingen er ikke konsekvent og det er en salig blanding av kontor, produksjon og logistikk/lagervirksomheter. Utnyttelsesgraden er liten og byggene ligger med stor innbyrdes avstand, områdene
rundt er stort sett benyttet som parkering. Store avstander, mangel på sammenhengende grøntdrag
og lite tilrettelegging for myke trafikanter gjør at det er vanskelig å bevege seg som fotgjenger i
området. Dette kombinert med rikelig tilgang på parkering har gjort det vært vanskelig å etablere et
velfungerende kollektivtilbud.
Området som helhet har en forvirrende karakter uten klar identitet og hierarki. Noen steder er det
antydning til begynnende sentrumsstruktur, da knyttet til viktige transportårer, opphopning av
kontorvirksomhet og viktige handelsaktører. Disse områdene er pekt ut som mulige kjerneområder for
fremtidig utvikling. Generelt kan man si at Forus mangler bymessige kvaliteter.
For å styre utviklingen av Forus i en bærekraftig retning og finne gode løsninger på de utfordringene
som preger regionen har kommunene gått sammen for å utvikle en interkommunal plan og en felles
visjon for området. Planprogrammet fastslår at Forus fremdeles skal være et betydningsfullt regionalt
og nasjonalt næringsområde. For å lykkes må området struktureres på en måte som gir delområdene
sterkere identitet og kvalitet. Det må etableres gode effektive transport- og kollektivårer og et miljø
som kan stimulere til nye etableringer i omstillingen fra et olje- og gassdominert næringsliv. I dette
ligger det også et ønske om å øke antall boliger med gang- og sykkelavstand til næringsområdet.

Forus Øst skal i langt større grad reguleres til blandede formål. I randsonen mot eksisterende boligfelt,
rundt viktige stopp på den etablerte bussveien, skal det etableres bymessig bebyggelse med en
blanding av bolig, kontor, nærhandel og tilhørende servicefunksjoner. Tanken er at nye boligområder
kan tilknyttes den eksisterende sosiale infrastrukturen som allerede er etablert i Forus Øst.
I mars 2017 ble «Bypakke Nord-Jæren» vedtatt som innebærer en rekke transporttiltak for å bedre
forhold for gående og syklende og få et mer effektivt og miljøvennlig transportnett. Det er bestemt at
transportsystemet på Jæren skal baseres på bussvei og jernbane. Bussveien er delvis bygget og delvis
under planlegging. I området Fourssletta sør, som er pekt ut som et av kjerneområdene, er bussveien
allerede etablert.
En sykkelstamvei mellom Stavanger, Forus og Sandnes er under planlegging, samt en rekke hovedruter
og bydelsruter som skal koble omkringliggende områder sammen med stamveien. Dette er kun delvis
etablert i dag.
Gang- og sykkelrutene skal fortrinnsvis etableres som del av et grøntdrag som skal etableres på tvers
av Forus.

DELOPPGAVE 1
Vurdere mulighet og egnethet for økt innslag av bolig på ulike delstrekk langs bussveien, øst for E-39.
I planprogrammet legger kommunene til grunn at boligbygging på Forus bør begynne i randsonene i
tilknytning til eksisterende boligfelt og sosial infrastruktur.
HVOR:
I området Gausel/ Forusstranda (nordøst i planområdet) er det etablerte, attraktive boligområder med
nærhet til strandlinjen og fjorden. Sykkelvei mellom Stavanger og Sandnes er etablert langs sjøen, og
er et populært turområde.
I dag er det flere «hull» i området som består av gammel, plasskrevende og delvis nedlagt industri. Det
bør undersøkes om virksomhetene som ikke er avhengig av nærhet til sjø kan lokaliseres til mindre
sentrale områder, eksempelvis Forus Vest. Det er allerede etablert en del lettindustri og
kontorvirksomhet i nærheten til Gausel Stasjon. Nærheten til både bussvei og tog gjør området egnet
for fortetting av bolig og næring.
Mellom Gausel Stasjon og park-2020, langs riksvei 44, er det et område bestående av nyere og eldre
næring. Det har en lav utnyttelsesgrad og grensene mellom næring og eksisterende boligbebyggelse i
sørøst er utflytende. Eldre boligfelt fremstår som øyer i næringsområdet. Her er det mulighet for
fortetting med en konsentrasjon av virksomheter langs riksveien og Gamle Forusvei. Eksisterende
eneboligfelt kan knyttes sammen ned nyere boligbebyggelse.
Park-2020 er pekt ut som ett av kjerneområdene som skal fortettes med bolig, nærhandel, service- og
kulturtilbud. Området har en svært sentral beliggenhet med en begynnende torgstruktur og
potensiale for å bli et knutepunkt. Ved transformasjon av områdene rundt bør en se på muligheten for
å etablere en sterk gang- og sykkelforbindelse fra «torget» til Forus togstasjon.
Ved Forussletta sør ligger et annet kjerneområdene hvor potensialet for fortetting med økt innslag av
bolig skal undersøkes. Området grenser til det eksisterende boligområdet på Lura og preges i dag av
en blanding av publikumsrettede virksomheter med detaljhandel og mer introverte
kombinasjonsbygg. Avstanden mellom byggene er relativt stor og potensialet for høyere utnyttelse er

tilstede. Nye boliger kan kobles til den etablerte sosiale infrastrukturen i det tilgrensende
boligområdet på Lura.
Bussveien fungerer i dag som en barriere, eventuelt en buffer, mot næringsarealet på vestsiden av
veien. Dette har en til dels grov karakter med lite publikumsvennlige virksomheter som på sikt kan
lokaliseres i mindre sentrumsnære områder. Med en vellykket utvikling på østsiden av veien er det
mulighet for fortetting også på vestsiden. Da bør det undersøkes hvordan bussveien kan bearbeides
med gode gang- og sykkelforbindelser på tvers slik at den i mindre grad opptrer som en barriere. Det
bør også lages en sterkere forbindelse til boligområdet nord for Løwenstrasse som i dag ligger løsrevet
omgitt av trafikkerte veier.
HVEM OG HVORDAN:
Forus har et imageproblem. De fleste rynker på nesen med tanken på å bosette seg på Forus. Men hvis
boligutviklingen skjer i tilknytning til allerede etablerte og attraktive boligområder tror vi det vil
oppleves som et naturlig sted og bosette seg. Det er uvisst hvordan veksten i regionen vil være i tiden
fremover. Ved å øke tetthet og kvalitet i randsonen kan nye områder urbaniseres innover Vassbotnen
etterhvert som behovet melder seg.
Typisk for denne regionen består de etablerte boligområdene stort sett av eneboliger. Unntaket er
Godeset som ble bygget ut på 80- og 90-tallet. Regionens mangel på urbanitet skyldes i hovedsak
dette. For å få til områder med bymessige kvaliteter, slik intensjonen i planprogrammet er, bør det
legges til rette for flere typer boliger og vise hvordan det kan skapes gode oppvekstsvilkår i en tettere
bebyggelse med større grad av funksjonsdeling.
Mange i regionen er vokst opp med eneboliger og har forventning om at det er slik de selv skal bo. På
grunn av sterkt press i boligmarkedet har mange unge måttet justere forventningene, mange har også
flyttet ut av byområdene og etablert seg i nye eneboligområder på Jæren. Her har vi en jobb å gjøre
med å vise at det finnes andre, minst like attraktive måter å bo på!
Hvem:
I en region med store trafikale utfordringer er nærhet til jobb en viktig faktor når folk bosetter seg.
Forus har den største tettheten av arbeidsplasser i regionen og vil derfor kunne appellere til de som
jobber i området.
En annen viktig faktor er nærhet til turområder. Stavanger har begrenset areal og derfor få store
sammenhengende grøntområder. Dette har vært et trekkplaster for Sandnes og Sola som begge er
rike på natur. Forus ligger sentralt til mellom Jærstrendene i vest, Gandsfjorden i øst og med relativt
kort avstand til turområdene i Sandnes.
De etablerte eneboligområdene i randsonen av Forus ble bygget på 70- 80 og 90-tallet. Den første
generasjonen som vokste opp her har blitt voksne og det er naturlig å tenke seg at det er et
generasjonsskifte på gang. Mange eldre vil se seg om etter mindre boliger som det er lettere å holde.
Å kunne etablere seg i samme område uten å måtte flytte fra etablerte nettverk vil være en fordel.
På grunn av høye boligpriser har det vært problematisk for unge å etablere seg i sentrumsområdene.
Hvis det legges til rette for det, f.eks. i form av selvbyggerprosjekter og startboliger for unge, kan dette
være en gruppe som kan ønske å etablere seg her.
For å hindre en opphopning av små enheter og stor gjennomtrekk av folk er det interessant å se på om
en andel av boligene kan ha et utvidelsespotensiale. Da blir inngangsprisen lavere, og folk slipper å
flytte når behovet for større plass melder seg.

Hvordan:
Forus har etterhvert en betydelig historie som industri- og næringsområde. I transformasjonen av de
eldre industriområdene er det interessant å se på hvordan eksisterende bygninger og strukturer kan
utnyttes til nye formål, i kombinasjon med nybygg, både som en historieforteller og som en ressurs.
Ved å gi bygningene ny bruk og fornyet drakt vil vi kunne skape et Forus med et mangfoldig og
særegent uttrykk.
Forus mangler i dag gode sammenhengende grøntdrag. I fortetningsprosessen må muligheten
undersøkes for å transformere deler av arealet til områder for aktivitet og rekreasjon. Forus har
eksempelvis mange store haller som potensielt kan benyttes til allmennyttige formål, som
idrettshaller, konsertlokaler, klatring, skating og parker.
I planprogrammet ligger det en intensjon om å etablere et grøntdrag fra vest til øst på Forus. Dette
skal knyttes sammen med andre regionale grøntområder i kombinasjon med gang- og sykkelstier. Nye
rekreasjonsområder bør bygge opp om dette og knytte seg til nettverket.
Med oljenedturen i 2013 har teknologibedrifter som tidligere rettet alt fokus på oljenæringen måttet
tenke nytt. Teknologi som i utgangspunktet ble utviklet for oljenæringen har vist seg nyttige blant
annet innenfor fornybar-feltet. Et overskudd av ledige ingeniører har ført til en oppblomstring av
gründervirksomheter, og det foregår mye forskning og utvikling i området for tiden.
Vi mener det er mulig å utnytte dette til i den videre utviklingen av Forus. Boligområdene kan bli et
forsknings- og demonstrasjonsfelt for nye løsninger, og bør knyttes til Smartbyprosjektet i Stavanger
kommune.

DELOPPGAVE 2
Utdype og illustrere mulig innhold og utforming av kjerneområdene på Koppholen, Kanalsletta, deler
av Forussletta sør og området ved 2020-park.
Kjerneområdene som plangrep: Rundt sentrale busstopp på Forus skal det tilrettelegges for en
fortetning av kontorvirksomhet, bolig og service. Områdene skal være lett tilgjengelige og inneholde
gode møteplasser hvor virksomheter, beboere og ansatte kan møtes og utveksle erfaringer og idéer.
Slik skal kjerneområdene være en vekstmotor for etablering av nye næringer.
Områdene kan deles i to hovedkategorier:
-Kjerneområder som i første omgang skal betjene næringslivet (Koppholen og Kanalsletta)
-Kjerneområder som skal betjene næringsliv og bolig (2020-Park og Kanalsletta Sør).
Koppholen og Kanalsletta i dag:
Koppholen og Kanalsletta, har en sentral beliggenhet langs Forusbeen, den viktigste øst-vest
forbindelsen i området og traséen for den nye bussveien. Veien har videre forbindelse til Sola flyplass
og E39.
Områdene har en opphopning av kontorbygg og storhandel med høy intensitet på dagtid. I dag
kjennetegnes området av store frittliggende bygg. Aktiviteten på innsiden eksponeres i liten grad til
omgivelsene og mellomrommene mellom byggene mangler program. Det er tungt å bevege seg som
fotgjenger og syklist.

I krysset mellom Forusbeen og Lagerveien, den nordgående busstraséen, ligger Tvedtsenteret. som er
et vel etablert kjøpesenter. Senteret har også spisesteder som fungerer som møtested og som tilbyr
overtidsmat til kontornæringen i området. Tvedtsenteret har gitt grobunn for en oppblomstring av
«storkjøp-butikker» og servicevirksomheter og området har etablert seg som et handelssentrum.
Vest for Koppholen ligger Kanalsletta som er et relativt nytt kontorområde med en høyere utnyttelse
enn det som er typisk for Forus. Parkeringsarealene er mer begrenset og det er bygget et stort felles
parkeringshus på grensen til Koppholen. Mellom byggene og ut mot gaten er det etablert grøntdrag,
blant annet med synlige kanaler. Området grenser til Sola golfklubb i sør, skogkledde åser i vest og har
potensielt tilgang til rekreasjonsområder med høy kvalitet.
Kanalsletta har i større grad lykkes med å oppnå bymessige kvaliteter, men lange rette, ensformige
gater gjør det likevel utfordrende for myke trafikanter.
Langs den fremtidige bussveien, er det i dag en kanal og et vegetasjonsbelte med opparbeidede gangog sykkelstier. Dette skal på sikt inngå i det tversgående grøntdraget over Forus.
I dag oppleves vegetasjonsbeltet som en barriere mellom veien og Tvedtsenteret. Det er få
krysningspunkt for gående og syklende og området har liten rekreasjonsverdi.
Hva må til:
For at kjerneområdene skal bli attraktive må kvaliteten på områdene heves. I stedet for å bygge på
jomfruelig mark bør det legges opp til en fortetting i det bebygde området.
Gatesnittet må studeres og tilføres en skala som er håndgripelig for fotgjengere og som gjør at det er
attraktivt å oppholde seg i området. Aktiviteter og tilbud må i større grad ut av sentrene og
mellomrommene mellom byggene må få et program.
Områdets mange kanaler gjør at vann kan utnyttes som et rekreasjonselement. Det vil være naturlig å
se på muligheten for å opparbeide et parkområde ved Tvedtsenteret og gi grøntområdene ved
Kanalsletta mer parkmessig karakter. Etterhvert som området mellom Kanalsletta og Koppholen
fortettes kan parkområdene vokse sammen til et større sammenhengende grøntdrag med mange
krysningspunkt for gående og syklende.
Med de mange arbeidsplassene som finnes i området vil det være grunnlag for å anlegge både
innendørs og utendørs aktiviteter som kan brukes til teambuilding og trening i arbeidstiden -både i
parken og i mellomrommet mellom byggene.
Det er behov for å etablere møtesteder for næringslivet hvor erfaringer og idéer kan utveksles.
Spesielt viktig er dette for mindre gründervirksomheter i oppstartsfasen. Sentralt i kjerneområdene
bør det legges til rette for kontorfellesskap for mindre bedrifter (coworking). I umiddelbar nærhet og
forbindelse med parken vil det være naturlig å etablere spisesteder og forsamlingslokaler.
I kjerneområdene bør handels- og servicefunksjoner knyttet til kontorvirksomheter prioriteres.
Storhandel bør begrenses for å unngå å konkurrere med de eksisterende bysentrene.
2020- park og Forussletta sør:
2020-park og Forussletta skal etableres med et større antall boliger. De grenser til etablerte boligfelt
og har på den måten både en stor lokal og regional brukergruppe.
2020-park er et nytt, moderne kontorkompleks. Det ligger sentralt plassert inntil riksvei 44/bussveien
og ved et av de viktigste trafikale knutepunktene på Forus. Her møter Forusbeen den nord-sørgående
busstraseen.

2020-park ligger inntil en stor parkeringsplass som delvis er omgitt av næringsbygg med detaljhandel.
Fasadene på omliggende bygg er relativt åpne og publikumsvennlige og deler av den eldre
bygningsmassen er transformert. Det er antydning til opparbeidelse av et torg, noe det er potensiale
for å videreutvikle. I øst grenser området til en blanding av bolig og industri med noe uklare grenser.
Mot vest er det store ubebygde tomter og på andre siden av Riksvei 44 er det et område med
frittliggende bygg som huser hotell og detaljhandel.
Området er omgitt av flere skogkledde høydedrag og det har en overraskende grønn karakter. Her er
det potensiale for å utvikle et innbydende torg med boliger av mer urban kvalitet, møteplasser for
næringsliv og beboere, nærhandel, kultur og servicetilbud. På sikt kan utviklingen ha en smitteeffekt til
området på den andre siden av Riksvei 44.
På området i dag er det blant annet en byggshop med planteutsalg, dagligvare, innendørs lekeland,
bilverksted og 2020-park med et stort antall arbeidsplasser. Området tiltrekker seg allerede både
lokale og regionale brukere.
Forussletta, som ligger litt lenger sør, har også en antydning til sentrumsdannelse. Området ligger
inntil den nye bussveitraséen. På østsiden av veien ligger det en rekke med lager, handels- og
servicebygg med god eksponering mot vei. Disse danner en buffer mot eneboligområdet på Lura.
På vestsiden av bussveien ligger det et område med frittliggende næringsbygg som inneholder en
blanding av detaljhandel, lagerbygg og kontor. Sammen med kjøpesenteret Kvadrat utgjør disse
hovedtyngden av handelsvirksomhet på Forus Sør. På sør- og østsiden av Kvadrat ligger det enorme
parkeringsarealer med enkelte frittliggende butikker. Sesongvis har deler av området fungert som
markedsplass blant annet for salg av juletrær og blomster.
Området mangler en klar struktur og avgrensning. Det er flere begynnende sentra som muligens på
sikt kan vokse sammen til ett. Hvor sentrum av kjerneområdet skal konsentreres bør sees i
sammenheng med fortettingen langs Forussletta sør (deloppgave 1). Det bør også sees i sammenheng
med utviklingen av park-2020 som kjerneområde. Disse ligger relativt tett, og det er naturlig å tenke at
man samler hovedtyngden av handel og næring på Forussletta i det søndre området.
DELOPPGAVE 3
Vurdere mulig utbyggingspotensiale og passasjergrunnlag i nedslagsfeltet for Forus Stasjon.
Området omkring gamle Forus Stasjon, har flotte landskapskvaliteter. Området ligger tett opp mot
Gandsfjorden og har utsikt til fjellene i øst. En rekke skogkledde partier i tillegg til opparbeidede
grøntdrag langs de gamle industrieiendommene gir området en grønn karakter.
Toglinjen ble i sin tid bygget langs fjorden og er en barriere mot vannet, men det er opparbeidet
sykkelvei langs togsporet som gjør strandlinjen tilgjengelig på enkelte punkt.
Hovedtraséen gjennom området går langs Gamle Forusveien. Den har relativt lite trafikk og området
fremstår som rolig.
Langs Forusveien er det en rekke eldre nærings- og industrietableringer. Ut mot veien ligger det
kontorer og bil- og byggrelaterte butikker. På østsiden av veien ligger Norturas fabrikkanlegg og på
vestsiden ligger det et større område med blandede funksjoner, delvis bolig, lager og industri, og
bydelsfunksjoner for boligområdet på Lura.
Området har ikke like god kollektivdekning som øvrige områder på Forus. Bussveitraséen går utenom,
men det er en forbindelse i nord. En gjenåpning av Forus stasjon vil bedre situasjonen betraktelig.

Forus stasjon ligger ved Fiskå Mølle med sjø og kaianlegg på den ene siden og Norturas Fabrikkanlegg
på den andre. Stasjonen har i dag dårlig forbindelse til omkringliggende områder, og den er relativt
vanskelig å finne. Det må vurderes hvordan stasjonen kan bli mer synlig og hvordan den kan forbindes
med hovedveien og eksisterende gang- og sykkelstier.
I dag vil stasjonen kunne betjene omkringliggende boligområder på Forusstranden og Lura. I tillegg er
det en relativt stor tetthet av arbeidsplasser i området, blant annet har Nortura som nærmeste nabo
over 500 årsverk.
Mange av industribyggene i området er gamle. Dette gjelder også Norturas anlegg og det er sannsynlig
at fabrikken vil flytte med tiden. Dette vil i så fall åpne for en høyere utnyttelse av området i
umiddelbar nærhet til stasjonen. Området totalt sett har lav utnyttelsesgrad og det er et potensiale
for fortetting.
Per i dag er området avskåret fra hovedtyngden av næringsområdet på Forus. Ved å etablere gode
gang- og sykkelforbindelser vestover til kjerneområdene 2020-park og Forussletta vil
passasjergrunnlaget til stasjonen kunne øke betraktelig.

04. Budsjett, timepriser og ressurser

Budsjett for fastprisoppdrag.

Ressurser

Timepriser for tilleggstjenester
Lala Tøyen
Iwan Thomson (partner)
Linn-Heidi Skarpaas
Studio Løkeland
Guro Løkeland

05. CV

CV Iwan Thomson
Arkitekt MNAL/ landskapsarkitekt MNLA/ partner Lala Tøyen AS
Iwan er grunnlegger av Lala Tøyen og har vært prosjektleder for
en rekke konkurranser i bykontekst med gode resultat. Han er en
hyppig brukt foredrags- og kursholder. Iwan har en stor interesse for
og kunnskap om hverdagens arkitektur der individet står i sentrum.
De siste årene har han utviklet spesielt god kompetanse innenfor
strategier for grønn mobilitet og bærekraftig infrastruktur.

Utdannelse
2008

Praksis

Diplom arkitektur med fordypning i landskap,
Bergen Arkitekthøgskole

Faglærer master i arkitektur, Arkitektur for
syklende folk, Bergen arkitektskole
2014
Faglærer landskap og urbanisme, Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo
2012 - Arkitekt og partner, Lala Tøyen AS
2009-11 Arkitekt og partner, Lalaland AS
2010-12 Faglærer landskap, Universitet for Miljø og
Biovitenskap
2008- Faglærer landskap, Bergen Arkitekthøgskole
2007 Statens vegvesen strategistaben, region sør

Utvalgte konkurranser/ parallelloppdrag
2016

2015-

Verv

201520152007

Styremedlem i Oslo arkitektforening
Styremedlem i Bilkollektivet, Oslo.
Ansettelseskomité for ny rektor, BAS

2015

2011
2010
2014

Nydalsveien 32 b ”I love Nydalen” 1.
pris internasjonal arkitektkonkurranse,
Futurebuilt. Transformasjon av vernet
fabrikklokale til bolig og byrom med
offentlig grunnplan. Avantor.
Europan 13: ”Our city, our collective”. 1.
pris internasjonal arkitektkonkurranse
om byutvikling med delingsfunksjoner
Grønneviksøren, Bergen. Prosjektleder.
Jøssingfjord - åpen plan- og
designkonkurranse for nytt museumsanlegg, 2.pris
Kunst på stortorget Hamar, invitert
idèkonkuranse, 1.pris
1. pris. prekvalifisert konkurranse. Krekke
rasteplass- og nærmiljøanlegg, Statens
vegvesen.

Utvalgte prosjekter
2017
2017
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014

Sandane sentrum, parallelloppdrag for sentrumsplan. Steds- og regionsutvikling. Gloppen kommune
Studentboliger i Brenneriveien 11, uteområder, natur og byrom i tilknytning til Akerselva. Forarbeid for
regulering. Studentsamskipnaden i Oslo.
Verket Moss, skisseprosjekt for bolig og næringsutvikling med midlertidige tiltak på Petterson papirfa
brikk-tomta i Fredrikstad. Verket Moss AS. Prosjektleder landskap og byrom.
Veidekke nytt hovedkontor og boliger, Skøyen, Oslo. 1. pris invitert konkurranse. Ansvarlig byrom, park
og uteareal. Veidekke.
Pilot Nordbyen, mulighetsstudie for områdeutvikling, Tromsø sentrum. Parallelloppdrag. Ansvarlig
byrom, mobilitet og bynatur.
Sykkelplan for Moss, Moss kommune. Prosjektleder.
Nytt regjeringskvartal. Ansv. landskap, byrom og trafikkplanlegging. Statsbygg.
Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum, PBE Oslo kommune. Fagansvar byrom og mobilitet.
Lalas lille sykkelhåndbok, utforming og dimensjonering av fem ulike gater for bytrafikk. (Egeninitiert)
Mulighetsstudie for sykkelhotell på Oslo S, Sykkelprosjektet i Oslo kommune. Prosjektleder
Rådgiver, utvikling av nasjonal byromsveileder. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fagansvar
mobilitet.
Flatøy. Parallelloppdrag om knutepunktutvikling på Flatøy. Ny bystruktur for nærhetsby.
Lilletorget 1, forbildeprosjekt for bærekraft og miljø, videre i fase 2. Entra eiendom v/ Futurebuilt
Franklintorget, Porsgrunn. Fra bilrom til byrom, utvikling av shared space og kollektivknutepunkt.
Sektor Eiendom. Prosjektleder
Sykkelparkering Oslo S, utredning og tiltak, Oslo kommune v/ Bymiljøetaten. Prosjektleder.
Pilotprosjekt for høystandard sykkelvei Ensjø-Oslo S, utredning og løsningsforslag, Oslo
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2014
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009

kommune v/Bymiljøetaten. Prosjektleder.
Høgenhall, mulighetsstudie for boliger i kupert terreng, Sandefjord kommune.
Tverrforbindelse Jessheim stasjon, prekval. konkurranse om undergang/ bro ved Jessheim
stasjon, Ullensaker kommune. Prosjektleder.
Sceneskift Thereses gate, midlertidige fremkommelighets- og trivselstiltak, Oslo kommune.
Ammerudhellinga utomhusplan og aktivitetstunell, detaljprosjekt, Oslo Kommune
Vippetangen. utvikling av området mellom Kvadraturen og Oslofjorden. Ansv. byrom og trafikkplanlegging. PBE, Oslo kommune.
“Get a bike. Break free.” #Oslofølelsen -sykkelstrategi for Oslo, åpen internasjonal idékonkurranse,
Futurebuilt, 1. pris.
Kystbyen Brekstad, reguleringsplan for Brekstad sentrum og naturvernområder i strandsone. Forbildeprosjekt bærekraftig stedsutvikling. Ørland kommune. Fagansvar trafikk og mobilitet.
Uteromsstrategi med lekplass for Vestliberget boligsameie/ Husbanken
Urbant Sogndal, byrom- og fortettningsstrategi for Sogndal sentrum, Sogndal kommune
Kadettangen Sandvika, mulighetsstudie for ny strandpark ved Oslofjorden, Bærum
kommune.
Ålgård sentrum, utvikling og fortetting. Parallelloppdrag, Gjesdal kommune
Aslakveien, 1 pris i konkurranse bolig, Obos - nye hjem, Oslo
Bispevika Nord+Syd, byromsstrategi for område i Bjørvika, Oslo S Utvikling og HAV.
Badehusbakken, Stavanger, Byromsstrategi for allmenning, havnepromenade og gårdsrom
tilknyttet boligprosjekt, Norwegian Property.
B10b strategi for og formgiving av byrom, Bjørvika, Oslo S Utvikling
Sentrumsutvikling i Sykkylven, parallelloppdrag, Sykkylven kommune
Fornebuporten, overordnet landskapsstrategi for bolig og næringsutbygging, Bærum
Begrenset arkitekturkonkurranse for rehabilitering av Nordal Bruns gt. 2 Drammen,
FutureBuilt/ Skanska
Oppdal+ Idékonkurranse, Oppdal sentrum. Omprogrammering av vegarael ved flytt av E6. Fra veg til
sentrumsfunksjoner. Oppdal kommune. 1.pris
Bryggeplassen Slemmestad, strategi for transformasjon av Slemmestad sentrum,
Slemmestad 2020
Rådgiver for Husbanken i forbindelse med utvikling av ”Erfaringsbasert Master i Bomiljø, by-og stedsut
vikling”
Skisseprosjekt med volumstudier A11, Bjørvika, Hav Eiendom.
“En by å leve i”, internasjonal idé- og plankonkurranse for bærekraftig byutvikling, Strømsø, Drammen
v/ Futurebuilt 2. pris
“Ungdom i Hokksund” strategiarbeid, Øvre Eiker kommune
A11 mulighetsstudie for midlertidig park og aktivitetsplass. Hav Eiendom. Prosjektleder.
Mulighetsstudie/ landskapsstrategi for Kokstad vest, Bergen kommune
Skulpturmast på Heia, Bardu, Statnett, 2.pris
A11 mulighetsstudie, Hav Eiendom.
Skulpturpark, Bjørvika, skisseprosjekt i samarbeid med kunstner Lars Kjemphol
Mulighetsstudie / landskapsstrategi i forbindelse med bekkeåpning, Mindemyren, Bergen
Europan 10, internasjonal arkitektkonkurranse, Mora Sverige, prosjektleder, 1. pris
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CV Linn-Heidi Skarpaas
Arkitekt (MNAL) , Lala Tøyen AS
Linn-Heidi Skarpaas 05/05/86, Tønsberg, Norge
Linn-Heidi er utdannet arkitekt ved Bergen arkitekthøgskole/ Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
Diplomoppgaven hennes handlet om transformasjon av næringslokaler til barnehager på Tøyen i Oslo.
Linn-Heidi har lett for å bryte isen og komme i dialog med mennesker uansett bakgrunn, alder eller
opprinnelse. Dette gjør henne meget sterk innen research, analysearbeid og medvirkningsprosesser.
Linn-Heidi har utviklet metoder for å bruke sosiale medier som inngangsport til analyser, for å forstå
hva som «rører seg». Hun er en sterk fagperson med gode evner til å fremstille sine analyser og poeng
grafisk slik at de kan videreutvikles til arkitektur og strategier for steds- og byutvikling.
Utdannelse
2014
Master i Arkitektur, Bergen Arkitekthøgskole
2013
Hospitant, Arkitektur og designhøgskolen i Oslo
2008 Krabbesholm højskole, arkitektur
Arbeid
14-dd
11-12
10-13
2007

Arkitekt, Lala Tøyen AS, Oslo
Lala Tøyen (praktikant)
Bartender, Cafe legal
Tømrerlærling, Hannisdal & Søviknes

Prosjekter
2017
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2014
2014

Stedsutvikling Braskereidfoss, medvirkingsprosess, infrastrukutur, bebyggelsesplan. 		
Våler kommune.
Våler strandpark og aktivitetssti, skisseprosjekt og forprosjekt, Våler kommune.
Temporære tiltak på kulturplassen Verket i Moss, transformasjon av industri til bolig og park,
Höegh Eiendom.
Lindeberglia borettslag, oppgradering av uteområder, med brukerinvolvering. Prosjektleder
Handlingsprogram for økt byliv - Pilot Fridtjof Nansens plass, medvirkings- og designprosess
Plan- og bygningsetaten/Bymiljøetaten, Oslo kommune
Offisersporten. Mulighetsstudie for utvikling av sentralt ankomstområde til Gamlebyen i
Fredrikstad, Fredrikstad kommune.
Byromsveileder. Illustrasjoner til veileder for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Ammerud atrium, forprosjekt opprustning av utearealer til ungdomsklubb. Bydel Grorud,
Oslo kommune
Begrenset arkitekturkonkurranse Kistefossdamen plusshus barnehage, Asker, Futurebuilt

2014
2013
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011

Lekeplass, Fornebuporten B2, Profier
Gårdsrom Sykkylven, skisseprosjekt. Sykkylven kommune og gårdeiere.
Sosial infrastruktur bydel Gamle Oslo, analyse med fokus på tilbud og bevegelsesmønstre til
barn og unge i bydelen, Hav Eiendom.
Sentrumsutvikling i Sykkylven, 2. pris i invitert idékonkkurranse.
Utviklingsstrategi for Slemmestad sentrum, Slemmestad 2020
Slemmestad brygge, første fase av utvilkingsstrayegien, enkle tiltak. Slemmestad 2020
Planområde A11, videreføring av byromsstrategi til rammesøknad, Hav Eiendom.
Øvre Sund masterplan for utvikling av studentboliger, Drammen
Begrenset arkitekturkonkurranse for rehabilitering av Nordal Brun gt. 2
Drammen, FutureBuilt/ Skanska
Invitert idékonkurranse, infallsporter til barnas nasjonalpark, Sjonkhatten, Bodø

CV Guro Løkeland Hovda

Guro er utdannet sivilarkitekt fra Bergen Arkitektskole og
NTNU og har siden 2007 arbeidet som prosjekterende
arkitekt. Hun har allsidig erfaring fra prosjekter i stor og liten
skala, både innen byggprosjektering, planlegging og medvirkning. I 2015 startet hun egen praksis med base i Stavanger
og har siden oppstarten vekslet mellom å gjennomføre prosjekter på egen hånd og i samarbeid med andre arkitekter og
aktører i og utenfor feltet.
Et viktig fokus for Guro i hennes arbeid er at prosjektene skal
være av høy kvalitet og ha en iboende fleksibilitet som gjør at
de har evnen til å ta opp i seg behov for endring. På denne
måten ønsker hun å bidra til å skape omgivelser som er varige
og like aktuelle i fremtiden.

Kontaktinfo:
Studio Løkeland AS, orgnr: 917 183 007
		
Kvalebergveien 21, 4016 Stavanger
		 guro@studio-l.no
Fødselsår:
1980
Nasjonalitet:
Norsk
Språk:
Norsk, engelsk
Utdannelse:
2009: Mastergrad i Arkitektur ved NTNU
		
2006: Bachelor i Arkitektur ved Bergen 			
		Arkitektskole
		2002-03: Diverse fag på universitetet i Bergen.
Kurs:
Kurs om passivhusbygging, NAL 2012
		
Ansvarlig søker, NAL 2013
		
Fremtidens bolig, NAL 2014
Stilling:
Sivilarkitekt/ daglig leder
Praksis:
20152011-2015
2008-2011
2007-2008
2007

Studio Løkeland AS, egen praksis Stavanger		
Sivilarkitekt MNAL Jonny Johansen AS, Stavanger
Plank Arkitekter, Sandnes		
Arkitektkontoret Kvadrat, Trondheim.
Institutt for byforming og planlegging NTNU, studass

Omtale:
Diplomprosjekt i Stavanger Aftenblad 21 april 2009
		
Boligprosjekt i Bergens Tidende 23 januar 2015
		
Boligprosjekt i Stavanger Aftenblad og Aftenposten
		mars 2017
Referanser:
-Katrine Svangtun, oppdragsgiver i forbindelse med
medvirkningsprosjekt i Randaberg Kommune.
		
Tlf: 930 57 768, mail:katrine@svangtun.no
		
-Gunhild Moe, tidligere oppdragsgiver enebolig
		
Tlf: 924 93 342, mail: gunhildmoe@hotmail.com

Prosjektportefølje:
Studio Løkeland:
-Skisseprosjekt for rehabilitering av stort kontor/industrikompleks
på Mariero
Oppdragsgiver: Lyse Eiendom Mariero AS.
Status: Pågående
-“Ungrom”, medvirkningsprosjekt for ungdom i regi av Katrine Svangtun Kulturarkitekter og Randaberg Kommune. I samarbeid med lokal ungdom har en
sammensatt ekspertgruppe jobbet med utforming av en utendørs møteplass
for barn og unge på torget i Randaberg. Studio Løkeland har en sentral rolle
og ansvar for å gi ungdommenes ønsker et konkret formsvar.
Status: Pågående
Link: http://www.randaberg.kommune.no/no/Nyheter/Makesentrum-great-again/
-Mulighetsstudie for sentral næringseiendom på Lagårdsveien 124. Se på
muligheter for bedre utnyttelse av eksisterende bygningsmasse og vurdere
egnede bruksområder med hensyn til beliggenhet.
Oppdragsgiver: Rogaland Elektromontørforening
Status: Pågående, midlertidig stanset i påvente av ny plan for bussveien.
-Skisseprosjekt for rehabilitering av bygård i Stavanger sentrum, samarbeid
med Horve + Austvoll Arkitekter og Epcon prosjekt og byggeledelse.
Et komplekst prosjekt med vernehensyn og ønske om høy miljøprofil. Bygården
skulle etter planen huse kontorer, kunstgalleri, verksted for klesproduksjon og
kafé med tilhørende kjøkkenhage på taket.
Oppdragsgiver: Åge Westbø AS
Status: Fullført til rammesøknad høst 2016
-Reguleringsendring for Kråkeneset Borettslag på Hundvåg.
Prinsipp for utbygging av rekkehusfelt.
Status: Fullført vår 2016
-Diverse hytter, boliger og rehabiliteringer:
Arkitektarbeider i forbindelse med åpning av Byggmax i Sandnes. Fullført vår
2016.
Hytte på Randa for Eli Aga, under bygging
Tilbygg på Madla for Stein Kåre Tveit, under bygging
Enebolig på Stokka for Susanne og Eivind Log, under prosjektering
Rehabilitering og tilbygg til enebolig på Madla for Thale Thomseth og Arvid
Berge, under prosjektering
Tilbygg til enebolig på Mariero for Jon Aarrestad, under bygging
Skisseprosjekt for rehabilitering av hytte på Rennesøy for Arve Skryten, fullført
høst 2016
Carport og utomhusplan på Ullandhaug for Kjersti Soltveit, fullført høst 2015
Utomhusplan og tilbygg fpå Vaulen for Heidi Salte, under bygging.
Skisseprosjekt hytte på Fogn for Kari Vestbøstad, fullført høst 2015
Enebolig i Suldal for Gunhild Moe og Olav Lindseth, fullført vår 2014
Rehabilitering og tilbyggtil fritidseiendom på Ombo for Vigdis N. Hovda, fullført vår 2014

Sivilarkitekt Jonny Johansens AS, 2011-2015:
Bolig i Kong Haralds Gate 6-8. Alle prosjektfaser.
Ombygging og tilbygg på i Solveig Bergsliens Gate 9. Alle prosjektfaser.
Bolig på Vassøy. Detaljprosjekt.
Bolig i Hellelandsveien 20. Alle prosjektfaser.
Bolig på Friheim. Skisseprosjekt og detaljprosjekt.
Interiør for Sølvberget Blomster. Alle prosjektfaser.
Interiør for Deja Vu Delikatesser, Magasin Blaa. Skisseprosjekt.
Bolig Myklaberget, Skisseprosjekt og søknad.
Tilbygg Sjøveien 13 a med påfølgende reguleringsendring, Skisseprosjekt og
reguleringsendring.
Ombygging av bolig i Haraldskroken 19. Alle prosjektfaser.
Bolig Buøy Ring 27, utomhusplan.
Plank Arkitekter: 2008-2011
Hytte på Kvitsøy. Skisseprosjekt og søknad
Nytt hovedkontor/showroom for Magnar Eikeland, Sola. Detaljprosjekt
Formingsveileder for Sola Sentrum
Butikksenter i Sola Sentrum, K2. Detlajprosjekt
Skisse til utvidelse for Fredheim Arena, Sandnes
Skisseprosjekt for C2 Tjelta Eiendom på Forus, Kontorbygg på ca 30 000 m2.
Skisseprosjekt for Svanholmen Park på Forus, Kontorbygg på ca 30 000 m2
Detlaktig i reguleringsarbeid for Tjøtta Næringspark, Klepp Kommune
Rekkehus på Bogafjell, Sandnes. Detlajprosjekt
Enebolig i Markveien, Stavanger. Detajlprosjekt
Bilbutikk for Kverneland Bil på Bryne, Skisseprosjekt
Arkitektkontoret Kvadrat: 2007
Storøya Grendesenter på Fornebu. Delaktig i detaljprosjekt.

06. Relevante referanser

Our City Our Collective - Europan 13 i Bergen
Oppdragsgiver
Tomt
Samarbeidspartner
Areal
År
Kontakt
Pris
Prosjekt
Status

Europan /Bergen kommune
Grønneviksøren, Bergen
Kåmmån
ca 40.000 m2 bebygd areal
2015
Plansjef Mette Svanes, Bergen
kommune tlf. +47 995 11 731
1. pris, premie EUR 12,000
Åpen internasjonal konkurranse
Under videreutvikling

1.
pris

Prosjektet Our City Our Collective er et alternativ til hvordan boligutvikling foregår i Norge
i dag. Prosjektet søker å lage gode byboliger som et alternativ til den norske drømmen
“enebolig med hage” og at folk skal ha reelle valg om å bo godt og bærekraftig også i den
tette byen. Utgangspunktet for en slik god boform er delte funksjoner som storkjøkken,
verksteder, drivhus og et eierskap og drift i form av boligstiftelser.
Fra juryrapporten: “(...) the urban structure corresponds well to the scale of the lake and is
making a clear and appropriate distinction between the public park and the project. The
private and public functions on ground floor level are attractive and intriguing, providing
room for a variety of shared spaces while the two larger housing perimeter blocks add a
positive critical mass to Grønneviksøren as a whole. The proposal shows a variety of different
apartments for all generations (...)” Ellen Hellsten, head of jury (+47 90 05 99 15)

+

Høgenhall, mulighetstudie for boliger i kystlandskapet
Oppdragsgiver
Tomt
Samarbeidspartner
Areal
År
Kontakt
Pris
Prosjekt

Sandefjord kommune
Høgenhall, Sandefjord
Eriksen Skajaa
480 daa totalt, 100 daa boliger
2014
Maria Haugen, Sandefjord
kommune tlf. 33 41 63 76
500.000
Mulighetsstudie som grunnlag for
regulering

250 nye boliger på Høgenhall ved Sandefjords kyst fordelt på 100 daa. Et landskap med
bratte koller og skog, og flere verdifulle biotoper. Nye utbyggingsområder og fortetting av
friområde, der strategien ble å bevare et friområde med sportstilbud i tilknytning til skole
og barnehage sentralt i området, med en utbygging rundt. Totalt var området 480 daa og
bebygget areal (inkl. eksisterende boliger) var 242 daa. Prosjektet viser en stor og tydelig
grønnstruktur som områdets hjerte. Denne innebefatter eksisterende sportsanlegg, stier
og veier i området og Seileråsen med utsikt og historisk verdi. Tur- og sykkelsti vil gå gjennom sentralparken og koble ny bebyggelse til parken og videre til brygger, småbåthavn og
badeplass.Mulighetsstudien søkte å legge boligene så landskapet ble minst mulig påvirket
visuelt, og slik at viktige biotoper ble bevart. Mulighetsstudien var grunnlag for regulering.

s!

bonu

106 daa

mulighetsstudiens boligområder
ca 230 i alternativ 1

=

242 daa

Nye og eksisterende
totalt boligareal boliger

+
ytterligere 40-50 nye boliger
innenfor eksisterende boligtomter

RANDSONE
+
SENTRALT
FRIOMRÅDE

Randsone
Det er hovedsakelig i randsonen av området det etableres
nye utbyggingsområder for bolig. I tillegg kan man vurdere
Sentralt friområde med
fortetting på eksisterende boligtomter.

idrettsbaner og flerbrukshall

Å bygge i randsonen styrker friområdet i midten fremfor å
bevare små områder, som mister verdi med tanke på biologisk
mangfold.
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Handlingsprogram for bilfritt byliv i Oslo sentrum

s
Keyser

C. J. Hambros
plass

Stortorvet

ta
lle

Stortorvet

Stortorvet

at
a

ta
ga
be
nse

ub

Gre

n

Gr

ga
be
n

Mø

Mø

ta

at
a

nse

Youngstorget

rg
a

ta
lle

lle
Mø

ta
ga
be

Gre

ub
n

Gr

nse

Youngstorget

rg
a

rg
a

ta

Youngstorget

To
rg
g

Mø

ta
ga
be

Gre

ub
n

gate

at
a

ga
ta

Ak
ers

rg
a

ta

Youngstorget

Gr

nse

s
Keyser

C. J. Hambros
plass

lle

Ak
ers
Gre

gate

To
rg
g

gate

C. J. Hambros
plass

ga
ta

C. J. Hambros
plass

Inkludert i dette arbeidet er gjennomføring av verksteder med kommunens ansatte,
referansegrupper og berørte grupper gjennom medvirkningsopplegg, møtevirksomhet for å
sette mål, visjon, strategier og tiltaksplaner og utformingen av selve handlingsprogrammet
basert på dette.

To
rg
g

s
Keyser

Lala bistår Oslo kommune med prosessen og har ansvaret, sammen med Rodeo
arkitekter, for å utarbeidet en handlingsplan for økt byliv som skal operasjonalisere
Bylivsundersøkelsen som Gehl architects utførte i 2014.

ub

gate

Byrådet har i Oslo vedtatt at Oslo sentrum skal bli bilfritt i løpet av 2019. I den forbindelse
skal det utarbeides et handlingsprogram for økt byliv i sentrumsområdet.
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Prosjekt

Oslo kommune, PBE
Oslo sentrum
Rodeo arkitekter
1,5 km2
2015Oslo kommune, Liv Marit Søyseth,
tlf. 23 49 12 77
1.200.000
Handlingsprogram
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Oppdragsgiver
Tomt
Samarbeidspartner
Areal
År
Kontakt

Stortorvet

STRATEGIKART - HAMMERSBORG
STRATEGIKART - HAMMERSBORG

ANALYSEKART - HAMMERSBORG
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6.2 Bedre framkommeligheten
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6.5 Strategier for midlertidige
6.5
bylivstiltak
Strategier for midlertidige bylivstiltak
nord ned mot Høyesterettsplass i nord
sør. ned mot Høyesterettsplass i sør.
6.3 Legge tilrette for nisjebutikker
6.3 Legge
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Regjeringskvartalet er under planlegging.
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Handel, næring, service
Utveksling, bytte
tjenester
torg, møteplass
deling, fellesskap

NATUR

61

Musikk, dans, teater,
litteratur, utstilling
formidling
samling
integrering
hverdag, fest
alene, sammen

sykkel og gange
byopplevelser
fart, effektivitet
møteplasser
kollektivt
flyt
målpunkter
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turister og kjentfolk
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g
sosiale strukturer
identitet
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generøsitet
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vilt, temmet
park, skog, elv, vann
grønt og blått
flora og fauna
plante- og dyreliv
opplevelser
tilfeldigheter
entropi
sin egen logikk

Pris
Prosjekt

Bydel Grorud
Ammerudhellinga 47
Eriksen Skajaa arkitekter
1500 m2
2013-2015
Cecilie Kjølnes Skar
Områdeløft Ammerud,
97 17 02 49
Mulighetsstudie, medvirkning og
forprosjekt, ferdigstilling i 2015.
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Ammerudgymmen og Ammerudtunnelen

ob

Prosjektet er en del av den sammenhengende Grorudparken, og ønsker å skape tydelige
møteplasser for aktivitet i nærheten av Ammerud. Medvirkningsprosessen startet i 2013,
og det ble kartlagt et ønske og behov for særlig møteplasser tilknyttet trening og fysisk
aktivitet.
Prosjektet har vært effektivt gjennomført fram mot åpning av Ammerudgymmen og
Ammerudtunellen sommeren 2015. Gjennom vellykket medvirkning og involvering av
brukere gjennom hele prosessen, har vi fått bygget to prosjekter med sterk lokal forankring
og tilhørighet, særlig blant de unge på Ammerud.
Prosjektene har transformert to områder på Ammerud som tidligere var negative
transportrom, til å bli attraktive og identitetssterke møteplasser i lokalmiljøet.

#Oslofølelsen - en sykkelstrategi for Oslo
Oppdragsgiver
Tomt
Samarbeidspartner
År
Kontakt
Premie

Future Built og Oslo, Asker,
Bærum og Drammen kommune
Oslo og omegn
GLADA Sustainable mobility
consultants
2013
Stein Stoknes, prosjektleder i
Futurebuilt, +47 992 74 989
1. pris, 400.000,-

#Oslofølelsen er en sykkel- gang- og skistrategi for Oslo sentrum, som fikk 1. pris i
den åpne internasjonale idékonkurransen Get a bike. Break Free! Hovedgrepet er å
koble sykkelinfrastruktur på Oslos parker og grønne byrom. På vinterstid blir den ene
sykkelbanen til skiløyper. Funksjoner i byrommene kobles til sykkelveien: sykkelparkering,
verksteder og nabolagstun.
Fra juryens uttalelse: “En viktig kvalitet ved forslaget er at det bygger videre på Oslos byplan
med sine parker og grønne akser. Det styrker grønnstrukturen i den urbane byveven, både
med nye grønne forbindelser og ved å supplere eksisterende grønne områder. Dette legger
til rette for varierte opplevelser både med og uten sykkel. Forslaget viser hvordan sykling og
annen miljøvennlig transport kan gis vesentlig høyere prioritet enn i dag. Samtidig viser det
ogsåforståelse av en kompleks helhet, hvor mange byfunksjoner og
transportbehov må ivaretas samtidig.”

1.
pris

Rause fortau for opphold
og som visningsrom for
butikker

Sykkelveien krysser trikkesporene med
mest mulig rett vinkel for å unngå å sette
fast hjulene. Svingen i banen retter syklistens
oppmerksomhet mot den krevende
trafikksituasjonen

PRINSEN

Gress og permeable dekker
kan etableres under trikkeskinnene

SGATE

Delt byrom “Shared space”
i krysset
Elementer som uteservering og trær på byrommet skjerper
oppmerksomheten til trikkesjåfør og syklist.
Sone mellom fortau og sykkelbane
benyttes til sykkelparkering, grønt og trær,
og sosiale møteplasser. Kan også benyttes
av lokalene på gateplan.

Rause parkeringsarealer for cargo-sykler el.
Integrert el-ladesystem for el-sykler

Tilrettelagt sykkelvei i to retninger,
bredde 3 m.

Tre typer sykkelveier inngår i strategien

1. SYKKEL FRIVEI. Kvalitetstid og vind i håret
mellom barnehage og jobb #Oslofølelsen

2. SYKKELGATER. Sosialt å sykle hjem fra jobb på en
fredag #Oslofølelsen

3.NABOLAGSTUN/SHARED SPACE. Å kunne la
barna leke fritt ute på gata
#Oslofølelsen

buffersone
buskvegetasjon

1,5m
eiendomsgrense

4m

3m

3m

Typologi 3: Langs fylkesvei med 50 km/t.

5,5m

Brekstad-kvartalet

7,5m

3m

SNITT 3

Typologi 1: Turvei og sykkelvei i Fjæreparken.
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Handelsgata

belysning langs
veibane
Busstrasé

naturlig overgang biotoper

NY SKOLE

KULTURHAVNA

KUNNSKAPSTORGET

MARINA

VÅTMARKSSENTER

3

HAVNEBAD

5

Fjære

10

Havnebassenget

Fjære

Flo

Flomsikring c+2,5

er en variert kystpark,
og samtidig en buffer Fjærestien
for fuglelivet i fjæra og et vindskydd fra sørøst-vinden.
Gang-Flomsikringslandskapet
og
Vegetasjonsvoll:
buffer og flomsikring
sykkelvei

naturlig overgang biotoper

Havnegata
Snittprinsippene
mellom land og vann søker i største grad å sikre en flonaturlig overgang mellomKyststi
biotopene

Allmenningene knytter også
kystbyens vegetasjon og
naturområder

Bolig

opparbeidelse
stedegen vegetasjon

gang- og sykkelvei/turvei

Næring

Vevverket knytter kulturlandskapet
til sentrum og sentrum til sjøen.
Sentrum møter sjøen på mange ulike
måter, og variasjonen mellom flo og
fjære skaper ulike romlige kvaliteter
gjennom døgnet.

Tre allmenninger er
hovedforbindelser og - byrom
som knytter land og vann
sammen

SNITT 1

Fjærestien

naturlig overgang biotoper

Byvev med gater langs
og på tvers av kystlinje

Næring

Handelsgata

Næring

Vegetasjonsvoll: buffer og flomsikring

TEKNOPARKEN

Flo

Fjære

Flomsikring c+2,5

Fjærehager

Takhager

Hageparseller

Gårdsrom

Handelsgate

Ny bebyggelse

Eksisterende bebyggelse

Brekstad sentrum
1:2000

Flomsikring c+2,5

Flo

20

N

Ørlandet kommune
Brekstad
Helen & Hard
9100 m2
2012-2014
Oddgeir Myklebust, Prosjektleder
arealplanlegging, tlf 97974076
1.000.000
Områderegulering, kvalitetsplan

SNITT 2

SNITT 1

Gang- og
sykkelvei

Flomsikring c+2,5

Pris
Prosjekt

Flo

Oppdragsgiver
Tomt
Samarbeidspartner
Areal
År
Kontakt

Fjære

regulering.

Prosjektleder arealplanlegging
97974076
Pris 400 000
Prosjekt Parallelloppdrag om utviklingen av
Brekstad sentrum. Bakgrunn for

I forbindelse med utbygging av millitær hovedflystasjon på Ørlandet, forventes en rask tilflytting
til Brekstad sentrum. En ny sentrumsplan må etableres som tilrettelegger for den kraftige
befolkningsveksten. Samtidig må nye næringer etableres med tanke på en bærekraftig fremtid for
Brekstad og Ørlandet.
Vevverk er en visjon, et prosessverktøy og samtidig konkrete retningslinjer for utviklingen av
Brekstad. Den foreslår en plan som kan etableres over tid, der både raske tiltak og langsikrige
mål inngår. Prosjektet foreslår et intimt og kompakt sentrum med en sterk tilknytning til
den verneverdige Brekstadfjæra. Den tette relasjonen mellom det urbane og naturen, både
kulturlandskapet og fjorden, vil gjøre Brekstad til et helt unikt sted. Her får man en sterk følelse
av å ved ved fjorden, og kan se hvordan omgivelsene endrer seg i løpet av døgnet og året.
Vevverks ambisjon er å tilrettelegge for en bærekraftig hverdag, der det tilbys helhetlige,
miljøvennlige løsninger for transport, bolig, oppvarming, energi og ressursbruk.

VevVerk Sentrumsplan Brekstad
Oppdragsgiver Ørlandet Kommune
Tomt Brekstad sentrum
Samarbeidspartner Helen & Hard
År 2013
Kontakt Oddgeir Myklebust

Vevverk, områdeplan Brekstad sentrum
Vevverk er en visjon, et prosessverktøy og samtidig konkrete retningslinjer for utviklingen
av kystbyen Brekstad. Den foreslår en plan som utvikles over tid, der både raske tiltak
og langsiktige mål inngår.Prosjektet foreslår et intimt og kompakt sentrum med en sterk
tilknytning til naturområdet i Brekstadfjæra. Den tette relasjonen mellom det urbane og
naturen, både kulturlandskapet og sjøen, vil gjøre Brekstad til et helt unikt sted. Vevverks
ambisjon er å tilrettelegge for en bærekraftig hverdag der det tilbys helhetlige miljøvennlige
løsninger for transport, uterom, bolig, oppvarming og energi.

Grønn mobilitet: Ved viktige knutepunkter (allmenninger, fergeleie) legges det opp til
elsykkel- og elbil-deling. Parkeringsnormene for bolig og næring er vesentlig lavere enn
vanlig, ned mot 0,5 per leilighet. Sykkelrutene legges i le for vær og vind og knyttes til
vegetasjon og grøntområder. Slik skapes et sykkel- og bynettverk med kvaliteter.

Finmasket sykkelveinett

næringsbygg

3m

