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3.5 Anbefalinger for videre arbeid

BEGREPER OG FORKORTELSER

1 INNLEDNING
Overordnede mål:
• Forbedre vannmiljøet på Forus
• Håndtere flom og overvann
• Etablere vannmiljø som opplevelseselement
• Øke biologisk og økologisk mangfold

1.0 INNLEDNING

I forbindelse med utarbeiding av felles kommunedelplan for
Forus, kalt IKDP Forus, har Rambøll fått i oppdrag av kommunene
Stavanger, Sandnes og Sola å utarbeide en blågrønn visjonsplan for
Forus.
Hvorfor
IKDP Forus skal tilrettelegge for en styrking av Forus som et viktig
regionalt og nasjonalt næringsområde. Dette innebærer blant annet
et skifte (i visse områder) fra et tradisjonelt industriområde til et
grønnere Forus hvor kvaliteter i omgivelsene kan være med til å
styrke Forus som også fremtidens foretrukne næringsområde.
Et helhetlig blågrønt plangrep vil være en viktig brikke i dette
skiftet. Planprogrammet for IKDP Forus ble vedtatt mars 2016,
og prinsipper for videre planutforming er behandlet i de tre
kommunene. Prosjektgruppen arbeider nå med utformingen av et
planforslag med konsekvensutredning basert på valgt planprinsipp.
Planen har tidshorisont til 2040.
Vann fra den vestlige delen av Forus har utløp i Hafrsfjord
(vannskillet ligger langs E39). I regionalt tiltaksprogram er
Hafrsfjord med bekkefelt prioritert fordi vannforekomsten har dårlig
miljøtilstand, og samtidig er Hafrsfjord et område med store
brukerinteresser og høy miljøverdi. Denne rapporten tar for seg
ulike tiltak på Forus som også vil kunne ha positiv innvirkning for
Hafrsfjord.
Problemstillinger i prosjektet
Oppdraget skal danne grunnlag for utarbeidelsen av et helhetlig
blågrønt strategidokument for Forus. Det skal vises potensialer
for miljøvennlig og habitatforbedrende vannhåndtering
som fører til forbedring av vannkvaliteten, potensial for økt
rekreasjonsverdi og grep for overvannshåndtering.
Forutsetninger i prosjektet
I forbindelse med planprosessen til IKDP Forus er det valgt ut 4
kjerneområder som har mulighet til å vokse i størrelse, og der det
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vektlegges kvaliteter som møteplasser og korte gangavstander.
Rambøll har forholdt seg til disse utvalgte kjerneområdene, og har
ikke tatt stilling til plasseringen av disse.
Grønnstruktur og mobilitet henger nøye sammen. Da
trafikkanalyse og vurdering av muligheter for å stenge veier,
kollektivprioritering og liknende er en annen oppgave i arbeidet
med kommunedelplanen, har vi valgt å forholde oss til eksisterende
veisystem. Vi vil likevel poengtere at det ligger store muligheter
i å planlegge den blågrønne strukturen i sammenheng med
trafikkplanleggingen. Dette arbeidet må prosjektgruppen for IKDP
Forus arbeide aktivt med videre i sluttføringen av planarbeidet.
Vår innfallsvinkel
Et helt sentralt element i Rambølls Liveable Cities-konsept er
integrering av natur i utemiljøet. Vi definerer urban natur som
både grønne og blå områder eller infrastruktur som opprettholder
biologisk mangfold, gjør omgivelsene attraktive og bidrar
til et balansert klima. Det betyr at urban natur har flere
funksjoner, og at designprosessen er avhengig av innspill fra og
samarbeid med en rekke fagområder og interessenter. Urban
natur gir et stort mangfold av direkte og indirekte fordeler
for mennesker og samfunn. Disse fordelene kan systematisk
analyseres og inngå i planlegging og design gjennom bruk av
verktøy for økosystemtjenester. Verdien av urban natur kan
dermed illustreres, kommuniseres og ikke minst inkluderes i
beslutningsprosessen sammen med tradisjonelle politiske og
økonomiske hensyn.

Planområdet for IKDP Forus (sort stiplet linje).

Hvordan kommunisere
For å kunne komme i dialog og nå ut til alle brukergrupper og
interessenter rundt denne planen har vi i tillegg valgt å bruke
følgende tre enkle ord som forklarer visjonen til den blågrønne
strukturen på Forus:

vill, vakker og verdifull

4

Ved å etablere en blågrønn infrastruktur langs eksisterende
kanaler og registrerte vannveier, og skape et sammenhengende
grøntdrag langs disse, vil dette gi nytt liv til området.
1.1 LIVEABLE - LEVELIG

Historien om vann på Forus
Vann er sentralt i historien om Forus. Frem til 1906 dekket
Stokkavannet stort sett hele den nåværende næringsparken,
golfbanen og deler av boligområdene. Innsjøen hadde utløp
til Gandsfjorden i øst. Stokkavannet var ca. 4 km2 stort, og
tilliggende områder var i stor grad myr, særlig sør for vannet. Til
sammenligning er dagens Store Stokkavatn i Stavanger 2 km2.
I 1906 ble innsjøen drenert ved at vannet ble ledet i en åpen
gjennomgående kanal øst-vest, og videre i tunnel og kulvert med
utløp mot vest til Hafrsfjord i Sola kommune. Området ble drenert
til jordbruksformål.
Under 2. verdenskrig etablerte tyskerne rullebane for fly på Forus.
Staten overtok flyplassområdet etter krigen, og Statsbygg er derfor
fortsatt grunneier på deler av Forus. Etter krigen startet man å
utvikle området til industriformål.
Hovedanlegg for overvann ble først bygget på Forus øst på
1970-tallet. Deretter ble hovedanlegg for overvann anlagt på
Forus vest på 1980-tallet. Fra de åpne overvannskanalene er det
lagt tradisjonelle overvannsledninger til delfeltene og de enkelte
eiendommene. Motivasjonen har vært avledning av overvann i hele
området.
I 2015 utarbeidet COWI en vannplan for Forus, på oppdrag fra Forus
Næringspark. Planen viser kapasitet på rørnettet og hvordan det
dannes vannansamlinger på terrenget ved en 200-års flom. Planen
viser at Forus generelt har et robust overvannsnett.

Liveability
Forus-området har med sin historie fra å være et oppdemmet
vassdrag til å bli landets største næringsområde en unik beliggenhet
i regionen. Mot vest ligger det landbruksområder og overordnet
regional grønnstruktur, og mot øst ligger Gandsfjorden. Bebyggelsen
på Forus har vokst frem gjennom de siste 40 årene, og fremstår
som et homogent næringsbygg-område med store parkeringsareal
og veiareal. Området er bygget på bilens premisser, gjennomskåret
av en 4-felts motorvei (E39). Ønsket om å gå fra «grått til
grønt» er en av flere tiltak som foreslås i IKDP Forus for å styrke
attraktiviteten i området. En blågrønn visjonsplan for Forus blir
derfor et viktig virkemiddel.
Hovedgrep
Den blågrønne visjonen for Forus består av to viktige deler:
• vannets tilstedeværelse i kanalene forsterkes og synliggjøres
• det tidligere Stokkavannet blir delvis gjenskapt
Vi foreslår et blågrønt parkdrag øst-vest som blir selve «ryggraden»
i området og som binder sammen Harfsfjord og Gandsfjorden.
Dette vil løfte frem og synliggjøre vannet i kanalene. Den
blågrønne strukturen skal gi rom for mobilitet, rekreasjon,
overvannshåndtering og biologisk mangfold. Dette blir attraktive
områder for de som driver næringsvirksomhet i området, beboere i
nærheten og fremtidige brukere som vil søke til området ved at det
blir planlagt for god tilgang til mange typer uterom og parker med
ulike naturtyper og byromsopplevelser.

Foto fra Dalesiden av Gandsfjorden. Gandsfjorden foran, Luravika på motsatt side og

Oversikt landskapsformer og utstrekning av Stokkavannet.

Stokkavannet bak. Kilde: "Vatnet som blei by".

Kilde: Stedsanalyse 2016, KAP.
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Det vil være nødvendig å etablere ny natur på områder som i
dag ligger under asfalt. Kantvegetasjon og nye biotoper må spille
sammen med det fragmenterte naturlandskapet som ligger i og
utenfor Forusområdet. Eksisterende trær og vegetasjon må tas vare
på og planlegges til et sammenhengende hele.
Betongkanalene må åpnes opp slik at det dannes grunnlag for
gode økologiske forhold. Vannløpene restaureres til naturlike
bekkeløp. De gis et slyngende løp og etableres med dobbeltprofiler.
I dobbeltprofilet sikrer det lille profilet at det etableres et vannløp
med god gjennomstrømning ved normalvannstand, mens det store
profilet kan romme de store regnhendelsene. Dobbeltprofilet kan
utformes slik at det til daglig vil være et våtmark/engliknende
område langs kanalen, hvor floraen har gode forhold. Ved mye regn
oversvømmes dette området kortvarig.
Vi har ved utvalgte steder foreslått å gjenskape deler av det gamle
Stokkavannet. Dette er lavpunkt i terrenget som det i dag er synlig
vann i dagen. Her åpner vi også opp for ny natur og et biologisk
mangfold. Disse områdene vil tiltrekke mennesker som ønsker
rekreative opplevelser og naturopplevelser.
En styrking av naturmangfoldet, i et område der mer enn 40 000
mennesker oppholder seg daglig, har en stor positiv innvirkning på
menneskets velvære og levelighet. Naturopplevelser styrker mental
velvære, helse og trivsel.

Prinsipp dobbeltprofil.
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Fra fjord til fjord
En blågrønn hovedkorridor øst vest knytter sammen eksisterende og nye
grøntområder. Korridoren utvides og tilpasses et dobbeltprofil der vannet integreres
med omgivelsene og får bedre tilgjengelighet.
Det skapes et nettverk av forbindelser ut fra hovedkorridor til utenforliggende
grønnstrukturer. Dette sikrer økt attraktivitet i de urbane mellomrom og god
tilgjengelighet til og fra tilliggende områder.

2 BLÅGRØNN VISJONSPLAN FORUS
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VERDIFULL

VILL
Forus vest og områdene rundt golfbanen, Jamnholen
og Skadberg preges i dag av naturskjønne
områder. Dette gir en egen identitet som vi
ønsker å bygge videre på. Vi foreslår derfor at den
blågrønne strukturen her blir vill. I dette ordet
legger vi naturopplevelser, våtmarksområder med
våtmarksfugl og grøntområder som ikke har et høyt
intensivt vedlikehold.
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På Forus øst legges det opp til transformasjon av
boligområder og bebyggelse av en annen karakter.
Her blir den blågrønne strukturen verdifull på den
måten at den blir en viktig omkringliggende og
sammenbindende struktur.

VAKKER
Området er et urbanisert og tettbygd område med mye
gater big-box-arkitektur og harde flater. Ved å designe
de urbane rommene sammen med blågrønn struktur av
vann og vegetasjon vil området bli vakrere. Bevissthet
rundt konseptvalg, volumer, design og materialvalg på
både byrom og arkitektur vil være avgjørende.
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2.0 VISJON

Den blågrønne strukturen er det overordnede grepet for å skape og
sikre et bærekraftig, attraktivt og estitisk Forus.
Den blågrønne strukturen øst- vest er ryggraden for Forus. Denne,
i samspill med grøntområder, utforming av veier og gater samt
arkitekturen, skal sikre gode mellomrom. Dette må planlegges ut
fra en helhetlig tilnærming.
Det må også planlegges et nettverk av grønne korridorer som
sikrer forbindelsene nordover ut i overordnet grønnstruktur, inn i
boligområdene på Forus og Lura, og mot Bærheimsnuten i sør. Disse
korridorene vil bli liggende i allerede opparbeidede gatestrukturer,
og vil kreve særlig opparbeidelse hvor det tilføres ny natur. Dette
vil kunne spille sammen med den strategien som IKDP Forus ellers
legger opp til for å sikre et grønnere og mer attraktivt Forus og mer
innholdsrike byrom.
Det vil her være viktig å tilføre sentrale byrom rause innslag av
vann og vegetasjon i tillegg til arkitektoniske løsninger i byrommet
så vel som i tilstøtende bebyggelse.

Planområdet med eksisterende kanaler

Eksisterende grøntområder

Eksisterende grøntrabatter med trerekke

Eksempel eksisterende gatestruktur

Omriss Stokkavannet

Grønne lunger som binder nord og sør

Typisk utforming eksisterende kanaler

Eksisterende bekk ved Stokka

Knytte Hafrsfjord og Gandsfjorden sammen med en overordnet struktur

Blågrønn visjon Forus
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VILL
Delområde 1
Det er i allerede et naturmangfold på vestsiden av Forus og
potensialet for bynær natur er derfor stort her. Den blågrønne
strukturen vil her være naturpreget - her kan naturen komme tett
på.

Snitt 08, Deler av Stokkavannet gjenskapes, sett nordover.

07

08
A

Snitt 07, Naturlig bekkeløp ved Åsenvegen, sett vestover.

Delområde 1.

Anbefalte tiltak:
• Gjenskape deler av Stokkavannet sør for golfbanen
• Etablere ny blå kobling til Hafrsfjord i vest, fortrinnsvis åpen
løsning
• Omgjøre betongkanaler til åpne blågrønne dobbeltprofiler
• Naturlik restaurering av bekkeløpene
• Rense og fordrøye overvann før utløp i Hafrsfjord
• Bruke naturlik beplantning og gjenskape økologiske forbindelser,
både langs vann og i grøntområdene
• Tilrettelegge for undervisningsområder i eksisterende og
gjenskapt natur
• Integrere vann som en del av lekeplassene/uteområdene ved
Sola VGS og Åsenhallen
• Utforme vann for å tiltrekke seg våtmarksfugler

Stokkavannet gjenskapes sør for golfbanen.
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VAKKER
Delområde 2
Langs de nye kontorbyggene og i viktige kjerneområder/
knutepunkt vil vannet løftes frem og synliggjøres som en viktig del
av uterommene. Dobbeltprofilet vil gi menneskene tilgang til vannet
langsmed og tett på. Dette vil være landskapsrom der urban natur
og vannets tilstedeværelse gjør byrommene vakre og attraktive.

Snitt 05, Møteplass ved Tvedt-senteret, sett vestover.

05
06
B
Snitt 06, Urbant vannspeil ved Forusbeen/Koppholen, sett nordover.

Delområde 2.

Anbefalte tiltak:
• Gjenskape deler av Stokkavannet ved krysset Åsenvegen/
Forusbeen og nord i området ved IKEA-tomten
• Koble de høyeste vannstandene som etableres i det gjenskapte
Stokkavannet i sør og nord via naturlige bekker/kanaler
• Omgjøre betongkanalene øst-vest til åpne blågrønne
dobbeltprofiler
• Knytte kjerneområdet Kanalsletta til grønnstrukturen nord-sør
• Skape et levende byrom med vannet integrert i
krysningspunktet Forusbeen/Åsenvegen/Koppholen
• Rense og fordrøye overvann fra E39, internveier og
næringsareal før utløp i dobbeltprofil
• Håndtere overvannet lokalt på næringstomter og parkering
• Blågrønn faktor på 0,7 for nye utbyggingsområder
• Etablere urban natur som gir estetiske verdier og attraktivitet
ved kjerneområder, nye møteplasser og kollektivtrase, og som
kobler denne delen mot områdene i vest og øst
• La det blågrønne konseptet bevege seg helt inn til de private
områdene og myke opp parkeringsareal og inngangssoner
• Gjøre vann til en del av stedsidentiteten
• Tilrettelegge for rekreasjon og mosjon langs blågrønne
forbindelser
BLÅGRØNN VISJONSPLAN IKDP FORUS 20.10.2017

Åpning av kanalen og dobbeltprofil ved kollektivprioritert bro, sett østover.
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VERDIFULL
Delområde 3
I den østlige delen av Forus vil ny blå og grønn infrastruktur være
meget verdifull sett i lys av fortetting og transformasjonsområder.
Her kan lekeplassene legges tett opptil og nye boligområder ta
form.

Snitt 02, Den blågrønne parken ved Stokkamyrveien, sett nordover.

01
C

02

Snitt 01, Ved Gandsfjorden, den blågrønne parken i nabolaget, sett østover.

Delområde 3.

Anbefalte tiltak:
• Gjenskape deler av Stokkavannet ved Stokkamyrveien, sør for
dagens IKEA
• Omgjøre betongkanalene til åpne blågrønne dobbeltprofiler
• Etablere grønne forbindelser til kjerneområdet Luramyra
• Åpne tidligere rørlagte bekkeløp ved utløp i Gandsfjorden
• Etablere grønn park med vann integrert ved kjerneområdet
Forussletta nord og travbanen
• La blågrønn struktur bidra til å skape en kontinuitet fra
utenforliggende natur- og landskapsområde og inn i ny
boligbebyggelse
• Rense og fordrøye overvann fra E39, internveier og
næringstomter før utløp i Gandsfjorden
• Innføre LOD-tiltak på næringstomter, boligtomter og
parkeringsareal
• Gi mer innhold i de blågrønne områdene for å skape
gode nærmiljø for omkringliggende områder, som f.eks.
møteplasser, lekeplasser, vannspeil, dammer, trær og busker og
rekreasjonsmuligheter
• Utforme vann for å tiltrekke seg våtmarksfuglene

Perspektiv park med vannspeil ved Stokkamyrveien/ sør for dagens IKEA.
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Positive gevinster for vannmiljøet med den blå visjonen:
Stor økning av habitater for fisk og vassdragsflora
Stor økning av habitater for pattedyr i og langs kanalene
Flere habitater for padder og salamandre
Vesentlig flere muligheter for fugler til fødesøk og avl
Reduksjon av næringsutslipp (N og P) til Hafrsfjord og
Gandsfjorden
• Reduksjon av CO2-utslipp fra området

•
•
•
•
•
2.1 VANNMILJØ

I løpet av de siste 100 årene har det tidligere Stokkavannet blitt
drenert ut i takt med utviklingen av området. Det er derfor i dag
ingen synlige bevis på at området har vært en flott innsjø.
Utbyggingen av Forus Næringspark gjennom 1970- og 1980-tallet
har ført til at de åpne dreneringskanalene tar i mot regnvann
fra tak og harde flater i området. Kanalene selv er kledd med
betong på sidene og i bunnen, og ligger relativt dypt under det
omkringliggende terrenget. Hydraulisk er dreneringssystemet
ganske robust, men de betongdekkede kanalene er nesten helt uten
biologisk liv. Konstruksjonen gir nesten ingen habitater for flora,
fauna og fisk, og det biologiske mangfoldet i vannet er derfor svært
begrenset. Naturens egen evne til å rense overvannet er forhindret.
Eksisterende forhold
Da vannivået i kanalene er ganske dypt under bakken forventes det
at dette også er styrende for vannstanden i området. Vi kan også
anta at de tidligere store myrområdene har satt seg. Jordforhold
i myrområder defineres oftest av høyt organisk innhold og torv.
Disse forekomstene har også et høyt vanninnhold og vil derfor
forsvinne til stort sett ingenting når dreneringen blir gjennomført. I
den prosessen slippes relativt store mengder gasser, som bl.a. CO2
til atmosfæren. Erfaringer fra prosjekter med drenering av torv/
våtmarksområder viser vanligvis at terrenget senkes med 1-3 cm i
året.
Fremtidige forhold
Visjonen for det fremtidige blågrønne grepet er foreslått basert på
gjenskapning av deler av det tidligere Stokkavannet og åpning av
kanalene. Av åpenbare grunner vil det ikke være mulig å gjenskape
Stokkavannet som helhet, men konseptet vil være at så mange
mindre deler som mulig blir gjenopprettet og forbundet via naturlige
vannveier. Det vil si at betongen fjernes så langt som mulig og
erstattes med naturlige materialer på bunnen og i skråningene.
De naturliggjorte bekkene etableres med utgangspunkt i de
eksisterende kanalene som krysser området. Vi har vurdert
muligheten for å anlegge nye kanaler/ vannløp, men konkluderer
med at det ikke er økonomisk hensiktsmessig. Da det eksisterende
overvannssystemet er koblet opp mot kanalene ville en endring
av dette blitt meget omfattende. Alle gater og rørsystemer for
nedslagsfeltet måtte blitt lagt på nytt for å sikre vann i de nye
bekkeløpene.
I hovedtrekk foreslås det at prosjektområdet fortsetter med
avrenning av vann både vest og øst for E39, som vil fungere som et
vannskille. Vannspeilene i de gjenskapte delene av Stokkavannet vil
ha forskjellige terrengmessige forhold, og det må søkes å skape så
naturlige hydrologiske forhold som mulig. Ved å heve vannstanden
lokalt der Stokkavannet gjenskapes vil en kunne redusere CO2BLÅGRØNN VISJONSPLAN IKDP FORUS 20.10.2017

utslipp fra organisk torv og myrområder som antagelig fortsatt
pågår.
Vannkvalitet
I urbane områder tilføres overvannet en rekke ulike
forurensninger som partikler, næringssalter, miljøgifter og veisalt.
Forurensningsmengden i overvannet antas å være høyere i
områdene som er tett utbygd og som har en stor andel av tette
flater, i tillegg til avrenning fra E39.
Ved Nesbuvegen og nedstrøms til Hafrsfjord etableres et nytt
åpent bekkefar hvor det legges opp til renseparker for rensing
av næringsstoffer før utløp i Hafrsfjord. Det settes av plass for
renseparker for rensing av næringsstoffer før utløp i Gandsfjorden.
I tillegg til dette må det også settes av plass til rensing av
overvannet så nært opp til forurensingskilden som mulig. Overvann
fra alle veier med ÅDT større enn 8000 vil ha behov for rensing for
å redusere påvirkning på Gandsfjorden og Hafrsfjord som er sårbare
resipienter.
Forus Vest
Se flow-diagram på neste side som forklarer anbefalte tiltak.
Vest for E39 vurderes det på foreliggende grunnlag å være mulig å
gjenskape deler av Stokkavannet med åpent vann sør for dagens
golfbane (01), sentralt i området ved rundkjøringen til Åsenvegen
og Forusbeen (02), og til slutt i det nordlige området sørvest
for fremtidig IKEA (03). Dette er alle områder som ligger lavt i
terrenget, har synlig vann i dagen og de er ikke bebygget i dag. Her
bør forholdene ligge til rette for å samle vannet til åpne vannspeil.
De naturlig restaurerte bekkeløpene etableres som et dobbeltprofil
med så vid bredde (15-25 m) som mulig i forhold til eksisterende
bygninger, golfbane og veianlegg. I dette brede profilet vil det
alltid stå vann (selv om det er noe avhengig av nedbørsmengden)
i en bredde som varierer mellom 1 og 2 m. Minimum vanndybde
må være 10-15 cm. Den minste profilen vil ha en tilstrekkelig
vanndybde for å tjene som habitat for fauna og fisk, mens den store
profilen vil fungere som en overgangssone mellom vann og grønne
områder rundt bygninger og veier. Denne sonen vil noen ganger
bli oversvømmet og kan dermed fungere som mindre våtmarker,
samtidig som hydraulikkapasiteten vil være ganske betydningsfull
ved kraftige nedbørshendelser. Et så bredt dobbeltprofil som mulig
vil åpne opp og tydeliggjøre den blågrønne korridoren. Den smale
profilen slynger seg innenfor den store profilens utstrekning og,
basert på dagens terrengforhold, vil den ha et gjennomsnittlig fall
på 1-2 ‰.
Med utgangspunkt i at den nåværende hovedkanalen i vest
ombygges til et naturlig vannløp, foreslås det i den blå strukturen

at det eksisterende vestlige avløpet via tunnel og kulvert mot
Hafrsfjord bevares og ombygges med en høyere bunnkote/
terskel. Det etableres en ny (om mulig) åpen bekk for avrenning
fra Forus mot vest. Bekken plasseres på områdene nordøst for
Skadberg, forbi Sola videregående skole, for deretter å kobles til et
eksisterende bekkefar ved Åsnutvegen (09-04-10-11).
Forus Øst
Visjonsplanen viser to forslag til plassering av vannspeil øst for E39,
ved travbanen og Stokkamyrveien. Dette er sentrale, lavtliggende
områder som i dag ikke er bebygget. I tillegg viser visjonsplanen en
mulig kobling mot øst som følger dagens rørlagte trasé. En åpning
og kobling mot Gandsfjorden vil være berikende for hele området.
På grunn av en høyderygg i området vil det her også være naturlig
å la deler av traseen gå i kulvert under bakken som i dag.
Det vil likevel som på Forus Vest bli skapt blågrønne korridorer,
hvor det etableres verdifullt grøntdrag som kobles opp mot de
omkringliggende omgivelsene.
Den grove beskrivelsen av det blå konseptet må verifiseres
med flere studier. Det må bl.a. gjennomføres geotekniske og
hydrogeologiske vurderinger for å fastslå eksisterende grunnforhold,
og områdets “naturlige” grunnvannsforhold må kartlegges.

Prinsipp oppbygging av det nye, naturlige bekkeløpet/ dobbeltprofilet.

Forklaring prinsipp:
Varierende vanndybder er gunstig for biologisk mangfold. Slake
skråninger kles med vegetasjon. Skråninger brattere enn 1:2
erosjonsikres med kokosmatter eller lignende.
Det legges opp til varierende vegetasjonstyper - trær, busker,
stauder og gress. Stedegne planter vektlegges. Steiner og døde
trestammer øker biologisk mangfold. Løsmasser i bunnen (type/
fraksjon) velges for å skape gunstige forhold for flora og fauna.
Terrenget senkes for å gi plass til stier og oppholdsplasser nært
vannet. Det anbefales en minimums bredde på 15 meter for å sikre
vannets synlighet til omgivelsene.
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2.2 FLOM OG OVERVANNSHÅNDTERING

I Vannplan for Forus fra 2015 kan vi lese følgende sammendrag:
”Ved en 200 årsflom blir det mindre vannansamlinger på terreng.
Generelt har området et robust overvannsnett som gir få lokale
oversvømmelser. Oversvømmelsene på terreng begrenses i stor
grad til ansamlinger med vanndyp under 20 cm. Da rørnettet raskt
blir fylt opp og vannstanden i stor grad ligger rett under terreng bør
det ikke anlegges kjellere eller andre installasjoner som er sårbare
for et høyt vannstandsnivå. Den viktigste faktoren for å sikre bygg
mot oversvømmelser er å sikre flomveger. Adkomster til bygg bør
ligge min 20 cm over høyde på vegnettet i området.”

03
+10,00

11

Generelt er kapasiteten i store deler av rørnettet fylt opp ved
10-års gjentaksintervall. Vannskillet, uten hensyn til kanaler
og ledninger, viser at vannet naturlig vil falle mot øst. Ved
utplassering av kanalene er fallet vendt, og det faller i dag mot
vest. Vannplanen omtaler mulige tekniske og hydrauliske løsninger
som gjør at vannspeilet i kanalene kan heves. Terskler med
automatiske mekanismer som styrer heving og senking er et mulig
styringssystem.
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+7,8

06
+8,0

05
+8,2

+7,6
08

10

02

+7,5
04
+7,55
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Vi har undersøkt linjeføring og lengdeprofil for terrenget hvor
hovedkanalen går mellom Hafrsfjord og Gandsfjorden. Det er ikke
forbindelse gjennom/forbi E39. Det vil heller ikke være mulig rent
høydemessig å få samme nivå fra Gandsfjorden til Hafrsfjord, slik
at en for eksempel kunne ha padlet fra fjord til fjord. Her måtte
en konstruert diverse anretninger eller sluser, noe som ville blitt
forholdsvis komplisert og kostnadskrevende.

01

SWMM-modellen til Cowi er kun laget for Forus Vest, så vi kjenner
ikke situasjonen for Forus Øst. Cowi omtaler kritiske punkter for
rørnettet og flomutsatte områder. En simulering av tiltak anbefalt i
blågrønn visjonsplan vil kunne bekrefte og dokumentere en effekt.

Flow-diagram for det blå konseptet.

Simulering av strupet Solakulvert. Kilde: Cowi.
BLÅGRØNN VISJONSPLAN IKDP FORUS 20.10.2017
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Solakulvert
Overvann fra Forus vest går inn i tunnel ved Jamnholen og
under Åsen. Etter tunnelen er det en overvannskulvert ned til
Solasplitten og deretter til utslipp i sjø. Kulverten er felles for Forus
Næringspark og Sola kommune. Det er avtalt at Forus kan påslippe
13,8 m3/s av overvann til kulverten. I Vannplan for Forus står
det at Solakulverten ikke har tilgjengelig kapasitet til en 10 års
regnhendelse. Det vil derfor være nødvendig å utbedre denne for
at Forus skal ha en robusthet i forhold til fremtidens regnhendelser.
En simulering av flomsituasjon hvis Solakulverten går tett (strupes)
er vist på forrige side.
Den mest aktuelle løsningen vil være å anlegge en åpen kanal
fra Fv510 til utløp i sjø. Dette vil gi en tilnærmet ubegrenset
kapasitetsmulighet. Bebyggelsen i området vil kunne koble seg på
denne uten behov for fordrøyning (rensing må likevel vurderes).
Samfunnsøkonomi
Ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv vil en ny blågrønn
struktur som kan ta høyde for fremtidens regn antakelig være
hensiktsmessig. Det er sårbart at så og si hele Forus drenerer ut
mot et punkt. Konsekvensene med en strupet kulvert kan være
omfattende.
Heving av vannspeil
Det største ankepunktet med å heve vannspeilet er reduksjonen i
kapasiteten til overvannsnettet. Visjonsplanen legger ikke opp til
vesentlig endring av vannspeilet, men foreslår noen overløpsterskler
for å hindre at vannstanden blir høy nedstrøms, og ikke registrerbar
i øvre del av feltet. Rambøll vil anbefale at dette undersøkes
videre ved hjelp av modellering/simulering sett opp mot større
regnhendelser.

Snitt 09, Bekk mot vest lagt i rør.
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Vårt perspektiv / våre anbefalinger
For å oppnå visjonen om et blågrønt Forus må vannet være mer
synlig i de åpne og naturlike bekkeløpene. Vannet skal bidra til
livet og leveligheten på Forus. Det er da et veldig viktig kriterie at
vannet blir mer synlig og tydelig. Dette gjøres ved å åpne opp for
dobbeltprofil og gjenskape deler av Stokkavannet. De nye profilene
må ha kapasitet til de store flomhendelser uten at vannet vil flomme
ut på omkringliggende bygg og infrastruktur.
Prinsippet blir da oppsummert slik:
• Skape 4 nye åpne vann, vist nedenfor ved 01, 02, 03 og 04
• Overløp i 01, 02, 03 og 04 for å holde på vannet i vannflatene/
bassengene
• Overløp i 05, 06, 07, 08 og 09 for å holde på vannet i kanalene.
Overløpskantene er i forskellige høyder og det stuves opp til de
gule strekene
• Overløpene tenkes utformet som gradvise hevninger av
kanalbunnene, for å gi et mer naturlig utseende. Det kan bli
nødvendig å lage terskler som kan heves, hvis simuleringene
viser det
• Hovedkanalen, som strekker seg fra 07 mot øst gis et mer
naturlig utseende og form
• Det foreslås å etablere de høyeste vannstandene i det
gjenskapte Stokkavannet i sør 01 og i nord 03, og herfra koble
avløpet via naturlige bekker
• De gule strekene viser hvor vannet vil stuves opp til
• Det etableres en ny (om mulig) åpen bekk for avrenning fra
Forus mot vest (08-09-04-10-11)

Forutsetninger:
• Når det gjelder flomsikring har vi regnet ut arealet over
vannstand i hvert av de 10 snittene. Vi har deretter beregnet
det nødvendige arealet for flomsituasjoner for hele det strekket
snittet representerer. Ved hjelp av denne forenklede øvelsen
har vi sjekket at vår blågrønne visjonsplan også tar høyde for
flomsituasjoner, men det er ikke modellert. Se prinsipp under
som forklarer dette.
• På det dypeste stedet, mellom 09 og 04, viser snittene under
at rørtrase graves 8 m ned. Alternativeet er at det gjøres
omfattende terrenginngrep som da vil skape et “canyon”. Dette
bør undersøkes nærmere med detaljerte høyder slik at det
gjøres så skånsomt som mulig.

Prinsipp som viser vurdering av flomkapasitet ved dobbeltprofil (snitt 05)

Snitt 10, Alternativ med åpen bekk mot vest i stedet for rør.
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I den blågrønne visjonen inngår vann i alle karakterer og
tilstander. Alene eller sammen med vegetasjon integreres vann i
de ulike møteplassene; både i byen og naturen.
2.3 VANNMILJØ SOM OPPLEVELSESELEMENT

Vann er et element, en lyd og en livsnødvendighet. Vann har mange
forskjellige karakterer alt etter tilstand og omgivelser. Det naturlige
vannet som finnes i elver, våtmarker, fosser, vann/sjø, og det
menneskeskapte vannet en finner i bylandskapet - som fontene,
vannspeil og kanaler - gir alle forskjellige opplevelser for både
mennesker og dyr.
Vår tilgang til vann/vannmiljø gjør opplevelsene forskjellige. Om vi
beveger oss langs med, over, gjennom eller i vannet trekker vannet
alle levende vesener til seg, ikke minst i sin egenskap av å være en
nødvendighet. Vannets tilstedeværelse gir grunnlag for blant annet
lek, mat, aktiviteter og selvinnsikt.
Vill
Våtmarksområder, vannspeil og åpne, naturlige kanaler tiltrekker
fugler, insekter og mennesker. Bevegelsesårer (gang- og/eller
sykkelstier) slynger seg langs med og kanskje over vannet.
Mennesker har mulighet for å komme tett på.
Med vannspeilet i vest skapes en kontrast til det kuperte landskapet
rundt Jamnholen og Kjerrberget. Kanalen slynger seg på sin vei
til Hafrsfjord blant annet gjennom området ved Sola VGS og
Åsenhallen. Skolen kan bruke den nære tilgangen til vannet som
en del av undervisningen. Vannet kan videre integreres som del av
lekeplassene/uteområdene og barnehagen i området har kort turvei
til de ville naturopplevelser.
Beboerne fra Skadberg vil kunne gå sin søndagstur langs den åpne
naturlige elven til Sola Golfbane. Underveis vil de høre fuglekvitter
og biene summe i den naturlike beplantningen.

Vakker
Vannets tilstedeværelse i bylandskapet skaper en særlig stemning.
Blanke vannspeil skaper en ny dimensjon i rommet og drar
himmelen ned på jorden. Fontener på plasser minsker lyden
av trafikkstøy samtidig som de blir et lekeelement for barn. I
krysningspunktet mellom Forusbeen/Åsenvegen/Koppholen skaper
vannets tilstedeværelse et levende byrom.
Åpne vannspeil gir dis/tåke og vil om morgenen få landskapet til å
fremstå mytisk/mystisk/nesten overnaturlig. Å løpe/sykle/kjøre en
tur langs det åpne vannspeilet nord for IVAR en tidlig vintermorgen,
kan gi assosiasjoner til norske folkeeventyr. Kanskje en er så heldig
å se et rådyr? I nord, ved tilkjørselen til Solasplitten, vil vannspeilet
skape en fin overgang mellom det bebygde Forus og landskapet på
Røyneberg. Kuene gresser nord for Solasplitten, mens fugler bader
og spiser seg mette i og ved vannspeilet før neste reise. Bilistene
vil få en opplevelse av at naturen er tett på bebyggelsen med
speilingen i overflaten.
Kanalene langs Forusbeen og Vassbotnen urbaniseres og gjøres
tilgjengelige. Utforming med dobbeltprofil gir mulighet for
forskjellige opplevelser og avstand til vannet. Med trær langs
kanalene romliggjøres byrommet og inngår - om ikke annet ubevisst
- i bilistens bybilde. Et synlig vann vil være identitetsskapende og
kan gi en god hjelp til å bedre orienteringsevnen på hele Forus.

Verdifull
I tett bebygde områder er tilstedeværelsen av vann en viktig
premiss for byens innbyggere og besøkende. Grønne parker som ved Forus Travbane - gir mulighet for piknik og drageflyving
samtidig som en kan mate endene.
Bevegelse langs kanaler kan gjøre turen til og fra skole og jobb
hyggelig, og med vannfall underveis tas trafikkstøyen vekk. Ved å
integrere barnetråkk i grønne forbindelsesårer oppnås samtidig en
sikrere bevegelse.

Snitt 04, Langs kollektivtrasé/ fremtidig bussvei, sett vestover.

Det blågrønne konseptet beveger seg helt inn på de private
områdene. Det myker opp parkeringsarealer så vel som
ankomstsoner ved butikker, og ankomsten til næringsbygg kan
gjøres innbydende med plantekasser/-felt, trær og åpne vannrenner.

Snitt 03, Kanalgate, sett nordover.
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En styrking av naturmangfoldet i et område der mer enn
40 000 mennesker oppholder seg daglig, vil ha en stor positiv
innvirkning på menneskets velvære og levelighet.
2.4 BIOLOGISK MANGFOLD

Forus er et næringssenter med et meget stort potensiale for å bedre
biodiversiteten i området. En av de største truslene mot biologisk
mangfold både nasjonalt og globalt er mangel på plass, og på Forus
er det, som i mange andre byområder, store blå, grønne og grå
områder som kan forvaltes på en ny måte til fordel for flora, fauna
og mennesker. Naturopplevelser styrker mental velvære, helse
og utvikling, og gir dermed sekundære økonomiske fordeler for
lokalsamfunn og næringslivet (beskrevet som økosystemtjenester).
Opprinnelige og eksisterende forhold
Den opprinnelige naturen rundt vannet med våtmark og et rikt
fugleliv er nå blitt fullstendig omformet, og det er bare små flekker
av opprinnelig natur tilbake på steinete og små våtmarker med
kystnær, rik edelløvskog sør og vest for plangrensen til IKDP Forus.
Her overlever den flora og fauna som en gang var utbredt. Arter
med særlig stor forvaltningsinteresse viser også at området fortsatt
har betydning for vannrelaterte fugler som vipe, vannrikse, sivhøne
og fiskemåke som bruker området til fødesøk og yngling.
Forus har i dag svært begrensede naturverdier. I nærheten av
Gausel er det eikeskog med gamle trær, og sør for Åsenvegen i Sola
er det et større grøntområde med våtmarksvegetasjon, hassel/
eikeskog, kratt og lysåpne bakker. Kanalene har per i dag dårlig
tilstand med tanke på biologisk mangfold, og rommer nesten ingen
levesteder for planter eller dyr.
Viltforvaltningen i Stavanger kommune har opplyst at de ved flere
anledninger har måttet avlive rådyr som har gått seg fast og skadet
seg i Forus-kanalene. Disse vil få bedre bevegelsesmuligheter ved å
åpne opp kanalene. Det er også opplyst at området har potensiale
for ørret hvis kanalene åpnes opp og gjøres til nye leveområder.
Våtmarksfugl vil ved at Stokkavannet gjenskapes som flere større
vann og våtmarksområder, få langt bedre forhold enn i dag.
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Restaurering av original natur og forhold for ny natur
Restaurering av naturen er basert på prinsipper for å skape de rette
forholdene eller rammene for innvandring og etablering av ville arter
i form av fysiske strukturer, jord, hydrologi og forstyrrelsesregimer.
Naturen er altomfattende og dynamisk, og når folk gjenkjenner seg
selv som en del av naturen og gir den plass, kommer den helt av
seg selv.
Ved planlegging av ny natur i byområder er det noen grunnleggende
kriterier som må oppfylles for å sikre økosystemer med høyt
naturlig mangfold og dynamikk:
• Kontinuitet, basert på lokalt miljø og naturforhold, bevare
eksisterende naturverdier og understøtte opprinnelige
naturtyper
• Strukturelt mangfold, ulike materialer og strukturer skaper
forskjellige habitater for flere forskjellige arter
• Biologisk mangfold, utplanting av stedsspesifikke arter, gjerne
med lokal genetisk opprinnelse samt naturlig innvandring av
arter fra omkringliggende områder
• Naturlig dynamikk, gi rom for og tillate at områder forandrer
karakter, noen arter dør og andre innvandrer

Visjonen om en blågrønn struktur som er vill, vakker og verdifull
gjøres ved å kombinere alle disse parameterne. Dette er i seg selv
en visjonær tilnærming til byutvikling og et nødvendig skritt mot en
bærekraftig transformasjon av vårt samfunn.
Habitater med naturlig slyngende bekker, enger og
våtmarksområder vil bli gjenopprettet til de opprinnelige artene
i området. Nye habitater vil også komme til og formes av byens
miljø og utbane kontekst, hvor nye arter / nye økosystemer kan
forekomme.

SKOG, LUND, TREGRUPPER, TRERADER
PARK, VEIRABATTER, LEKEPLASSER,ETC.
HAGER

I tillegg bør det fokuseres på urban multifunksjonalitet, slik at andre
parametere også inngår i utviklingen av den blågrønne strukturen:
• Sammenbinding av infrastruktur gir mulighet for gang- og
sykkeltrafikk gjennom grønne områder
• Håndtering av overflatevann, vann er en forutsetning for liv og
må holdes på overflaten
• Estetisk opplevelse, balanse mellom naturlig vill natur og
innbydende og trygge områder for mennesker
• Utdanningsområder, formidling og muligheter for læring i
naturen

EKSTENSIVE ÅPNE FLATER:
ENGM GAMMEL BEITEMARK, MYR
SKROTEMARK, BRAKKLIGGENDE AREALER I
INDUSTRISTRØK MED SPONTAN VEGETASJON
JORDBRUKSAREALER: ÅKER, GJØDSLET ENG,
JULETREPLANTASJE ETC.
ÅPEN VANNFLATE
REGIONALT GRØNTDRAG
REGISTRERT VIKTIG NATURTYPE
OBSERVASJONER AV RØDLISTEARTER
SIDEN 2010

Oversikt landskapstyper, vegetasjonstyper og biologisk mangfold.
Kilde: Stedsanalyse 2016, KAP.
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Definisjon:
“Økosystemtjenester er goder og tjenester som vi får fra
naturen. Det er fire hovedkategorier av økosystemtjenester. Vi
skiller mellom forsynende, regulerende, kulturelle og støttende
tjenester.”
Kilde: Miljødirektoratet

2.5 ØKOSYSTEMTJENESTER

FN gjennomførte i 2005 en global undersøkelse av hvordan det står
til med økosystemene. Millennium Ecosystem Assessment, som
er navnet på utredningen, slo fast at menneskeskapte endringer i
økosystemene har gått raskere de siste 50 årene, enn i noen annen
periode i menneskets historie. I løpet av de siste 50 årene har 60
prosent av jordens undersøkte økosystemtjenester blitt forringet.
Utredningen viste også at det er en sterk kobling mellom velferden
vår og økosystemenes tilstand, og at det kan ta tid før vi ser
virkningene av at økosystemene forringes (kilde: Miljødirektoratet).
Økosystemtjenester gir grunnlaget for vårt velbefinnende, fordi
de utgjør nesten alle produkt og ressurser som naturen gir oss
mennesker «gratis». Dette inkluderer bl.a. mat, rensing av
vann, pollinering og rekreasjonsmuligheter. Selv om velferden
og livskvaliteten vår er helt avhengig av økosystemtjenester, er
mange av dem fellesgoder som ikke omsettes i markeder. De fleste
økosystemtjenester har ikke noen markedspris eller prislapp som
vi må betale her og nå. Viktige funksjoner i naturen kan dermed bli
oversett og ikke tilstrekkelig verdsatt når det tas beslutninger som
berører disse, og kostnadene av naturødeleggelser blir derfor først
synlige i etterkant av utnyttelse av naturens ressurser.

Begrepet økosystemtjenester er relativt nytt i Norge, men vil
bli et viktig og nyttig verktøy i arbeidet mot et bærekraftig
samfunn de nærmeste årene. Begrepet brukes til å løfte alle
direkte og indirekte fordeler og verdier skapt av naturen, og til
å visualisere de grønne områdene som integrerte elementer i by
og land. Et økosystemtjenesteperspektiv gir et helhetlig syn på
fellesskapsplanlegging basert på en helhetlig og områdespesifikk
tankegang.
Rambølls metode for analyse av økosystemtjenester er
forskningsbasert med tanke på å kartlegge ulike tjenester
i omgivelsene på en gjennomsiktig og bevisbasert måte.
Rambøll legger stor vekt på den sosialøkologiske tjenesten
i økosystemtjenesteperspektivet for å legge til rette for en
samfunnsplanlegging hvor det tas hensyn til både menneske og
natur.
Biologisk mangfold

Sosiale relasjoner

Helse

-

-

Dyr

Mosjonerende

Rensker luften ved
å binde partikler
og giftig gass

Røttene
stabiliserer og
motvirker erosjon

Gir skygge
og utjevner
temperaturen

Beplantning

kanaler
gang- og sykkelvei
beplantning
sitteplasser

Forsynende tjenester

Blågrønn hovedkorridor

Fugler

Kulturelle opplevelser

Regulerende tjenester

Grønne koblinger

- gang- og sykkelvei
- snarveier
- trerekker

Attraktive miljø

Støttende tjenester

Vannelement

Livsmiljø for
vekster og dyr

Et tre kan generere en rekke økosystemtjenester, alt fra estetiske verdier til tekniske verdier som
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Blågrønne forbindelser

flomregulering og overvannshåndtering
variert vegetasjon og romdelende element
g/s-forbindelse
møteplasser
identitetskapende
våtmark
Vannspeil
aktivitetsområder
- dammer
- våtmark
- målpunkt

Arbeidere

Besøkende

Rekreasjon

luftrensing og mikroklimaregulering.

Kulturelle tjenester

Lek

Beboere

Positivt støybilde ved lyden av
grener og løv

Under vises et pildiagram som synliggjør hvordan alt henger
sammen og hvilke mulige aktører og prosesser som en kan fokusere
på i arbeidet videre med å uvikle økosystemtjenestene i den
blågrønne strukturen. De 9 utvalgte tjenestene er også tatt opp
igjen i verktøykassen.

Pendlere

Vannvekster

Samler store
mengder vann ved
nedbør

Rekreasjon, biologisk mangfold, økologiske forbindelser, sosiale
relasjoner, stedsidentitet, helse, møteplasser og estetiske verdier.

Næringslivet

Stedsidentitet
Kafè

Forsterker vårt
velbefinnende

I forbindelse med den blågrønne visjonsplanen ble det arrangert
en workshop den 17. august 2017. Her var det både en rekke
ressurspersoner fra de tre kommunene Stavanger, Sola og
Sandnes, i tillegg til prosjektgruppen og representanter fra
det private næringslivet. Målet var å kartlegge og prioritere de
økosystemtjenestene som vil være de viktigste for den blågrønne
strukturen på Forus. Etter endt gruppearbeid satt vi igjen med
9 utvalgte tjenester som vi har jobbet videre med i forhold til
innholdet i den blågrønne visjonsplanen:

Pollinering og insekter

Estetiske verdier

Møteplasser

Økologiske forbindelser
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3 VERKTØYKASSE
I de påfølgende sidene har vi tematisk listet opp virkemidler og
verktøy som kan brukes i den videre planprosessen og oppfølging
helt frem til driftsfasen.

Det er avgjørende at den blågrønne visjonsplanen fastesettes
og forankres i IKDP Forus og følges opp i reguleringsplaner,
byggeplaner og helt frem til driftsfasen.

3.0 OVERVANNSHÅNDTERING OG VANNKVALITET

Reguleringsplaner
For å sikre gjennomføring av de tiltakene som kommer frem i
visjonsplanen er det avgjørende at disse fastsettes og forankres
i regulerings- og byggeplaner. Kommunedelplanen IKDP må sikre
gjennomgående blå og grønne strukturer og andelen blågrønne
områder. Endelig plassering og utforming av grøntstruktur skjer i
videre detaljregulering og byggesaksbehandling.

• Veg- og VA-norm
Tiltak for lokal overvannshåndtering implementeres i kommunenes
Veg og VA- norm.

• Blågrønn infrastruktur
Blågrønn hovedkorridor som vist i visjonsplanen reguleres inn
i IKDP. En slik korridor vil aktivere, stabilisere, sikre og øke
biologisk mangfold samtidig som den forbedrer vannkvaliteten.
Den vil være en ryggrad for regnvann, overvannshåndering og
avrenning. Formål kan være grøntområde, eller som hensynssone
i et utbyggingsområde med tilhørende bestemmelser for å sikre
gjennomføring og fordeling av blågrønne strukturer.

• Materialbruk, samt riktig utforming og drift av åpne renseanlegg
er viktig for vannkvaliteten. Bunn og sideområder bør primært
utføres med naturlige materialer som stein, grus og stedlige
våtmarks- og vannplanter. Sammen med vannets slyngende
utforming vil disse elementene være med på å skape strømninger i
vannet som forbedrer vannløpets selvrensende effekt.

• Blågrønn faktor (BGF)
Styringsfaktorene for blågrønn faktor (BGF) i ulike typer områder
er retningsgivende, og må følges opp med bestemmelser på
reguleringsplannivå for å få virkning. Ulike deler av Forus må ha
ulike krav til BGF. Se videre anbefaling på side 24.
• Overvannsstrategi
Sola, Sandnes og Stavanger må enes om en overvannstrategi for
Forus. Denne strategien for overvannshåndtering og vannkvalitet
bør innarbeides i alle videre reguleringsplaner for området.
Overordnet strategi bør fastlegge konkrete hovedløsninger for
overvannssystemet innenfor planområdet og gis formell forankring
gjennom reguleringsbestemmelsene.
• Vannplan
Den allerede utarbeidede vannplanen må suppleres til også å
inkludere området øst for E39. Den må også oppdateres etter at
den blågrønne visjonen er integrert i IKDP Forus. Vannplanen består
bl. a. av en VA-modell som det bør vurderes å oppdatere etter nye
utbygginger. Dette kan være et rekkefølgetiltak i forbindelse med
detaljregulering. Fastsetting av krav til vannkvalitet og utslipp til
både hovedkorridor og resipienter må fremgå.
• VA-rammeplan
I forbindelse med nye utbygginger må det utarbeides egne
VA rammeplaner som viser hvordan prinsippene til både
overvannsstrategi og vannplanen ivaretas i det enkelte
utbyggingsprosjekt.

• Designstrategi
Designstrategier for kryssing av vann i dagen gjennom eksisterende
og planlagt infrastruktur må utvikles.

Stedsspesifikke verktøy
• Rensing overvann
Overvann fra E39 og andre veier med ÅDT over 8000 må renses før
utslipp til den blågrønne infrastrukturen. Rensing må foregå så nært
opp til kilden som mulig og ved to hovedprosesser:
- Sedimentasjon av partikkelbundne forurensninger i dammer
- Filtrering, binding og nedbrytning av forurensninger i jord/
filtermasser
- Utløp fra renseparker til fremtidige vannløp gjennom Forus må
sikres ytterligere rensing og filtrering før utløp i dobbeltprofilet.

• Aktuelle tiltak ved vei, gate og parkering:
1. Lokal infiltrasjon på sidearealene/grøfter
2. Felles overvannsanlegg for fordrøyning og rensing før utløp.
Rensing av alle gater med ÅDT større enn 8000
3. Planting av trær langs og i gatenettet for å forbedre
infiltrasjonskapasiteten og redusere avrenningsintensiteten.
Trærne må få gode vekstforhold som for eksempel ved
rotvennlig forsterkningslag
4. Regnbed langs gater
• Aktuelle tiltak i eksisterende bebyggelse:
1. Frakobling av takvann og etablering av regnbed
2. Bruk av parkeringsplasser, grønnstruktur, idrettsanlegg o.l. til
kontrollert magasinering av overvann
3. Tiltak på privat og offentlig grunn kan iverksettes i forbindelse
med saneringstiltak på avløpsnettet og bygge- og delingssaker
Til grunn for valg av tiltak legges eksisterende grunnforhold og
nedbørsvolum.

• Påkobling Hafrsfjord
Sola kommune må starte planarbeidet for påkoblingen mot
Hafrsfjord som et risikoreduserende tiltak for Forus.
• Påkobling Gandsfjorden
Rørlagte bekkeløp ytterst mot Gandsfjorden åpnes opp.
• Aktuelle tiltak ved kontor, butikker o.l.:
1. Grønne tak
2. Infiltrasjon av takvann på grønne arealer
3. Infiltrasjonssone/-grøft
4. Regnbed
5. Dammer/vannspeil
6. Permeable flater for infiltrasjon

Prinsipp, overvannshåndtering.
Kilde: NOU Overvann i byer og tettsteder.

• Aktuelle tiltak i næringsområder:
1. Fordrøyning og rensing lokalt i åpne løsninger som
infiltrasjonssoner eller dammer før utledning til overvannsnett
2. Grønne tak
3. Permeable flater for infiltrasjon
Prinsipp, regnbed for infiltrasjon.
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3.1 ØKOSYSTEMTJENESTER

Stedsidentitet
Det bør utarbeides en overordnet landskapsplan for den blågrønne
strukturen som kan videreutvikle områdets stedsidentitet og gi
hele traseen et fellestrekk, i tillegg til ulikheter og egenarter. Alle
tiltak vil være en del av en programmering i en landskapsplan som
innbefatter både det blågrønne og utvalgte urbane rom. Det vil ligge
mange viktige designoppgaver som må tilpasses hovedkonseptet og
eksisterende særtrekk og ønsker for den lokale situasjonen. Design
av byrom og rom i urban natur må vektlegges utført og sikret før
byggetiltak igangsettes.
I overordnet landskapsplan fastsettes høyder og detaljerte
løsninger, i tilllegg til en programmering av innholdet.

vest og i koblingene nord-sør. I tillegg må alle de mindre snarveiene
kartlegges og innarbeides. Gjennom strategier for tilrettelegging av
innhold og aktiviteter kan det planlegges for mer variert innhold og
bruk av hovedstrukturene slik at disse blir attraktive områder som
oppforder til opphold.

• Brukermedvirkning
I planlegging og ikke minst drift av området vil det være en fordel
å involvere brukere av områdene til ideutvikling og innspill på
vedlikehold. Som en del av den grønne strukturen kan det anlegges
områder med spiselige ville planter samt frukttrær og bærbusker,
som kan gi ferske råvarer til områdets brukere. Hvordan dette
elementet eventuelt kan utformes bør foregå i dialog med brukere
for å sikre videre oppfølging og eierskap.

Biologisk mangfold
• Rødlistearter
Forus har i dag betydning for enkelte arter av særlig stor
forvaltningsinteresse som f.eks vipe, kysthumle (Bombus
muscorum) og rognspirea (Sorbus sorbifolia). I samarbeid med
lokale naturvernforeninger, ornitologisk forening og kommunen
anbefales det å velge ut enkelte fokusarter for både flora og fauna,
som kan brukes til å målrette både overordnet landskapsplan og
vannplan, men også i formidlingen av prosjektet til interessenter og
brukere.

Helse
Natur virker beroligende og helbredende på en rekke
sykdomssymptomer og stress, og kan dermed være et viktig bidrag
til styrking av folkehelsen.
• Trafikkstøy i urbane grøntområder
Det anbefales å etablere grønnstrukturer i områder som ikke har
dette fra før ved planting av trær. Etablering av grønne støyskjermer
vil også ha en betydning for trafikkstøy og luftforurensning.
Utarbeiding av formingsveileder for støyskjermer vil kunne være et
viktig virkemiddel. Det kan vurderes å kreve støymålinger i forhold
til grøntområder.
• Luftkvalitet
Grønn infrastruktur som trær, busker, gress og villniss bidrar til å
forbedre luftkvaliteten i byen, da vegetasjonen bidrar til å fjerne
partikler fra forurensning, begrenser drivhuseffekt, og lagrer og
isolerer karbondioksid. Vi foreslår at det for de mindre blågrønne
forbindelsene i visjonsplanen planlegges for minst én trerekke per
gate, og at det sikres etablering av trær, vegetasjon og bunndekke i
gårdsrom, torg og andre byrom.

3m

• Oppdatering av barnetråkk-registeret (øst for E39)
Grøntdragene er viktige snarveier for barn og unge til barnehager,
skoler og fritidsaktiviteter, og utgjør sammen med åpne løkker
trygge leke- og samlingsplasser. Et oppdatert barnetråkk-register
vil kunne være et viktig virkemiddel for å ivareta dagens forhold og
bruk.

• Økologiske forbindelser
I forbindelse med etablering av nye vannløp og åpning av
betongkanalene er det vesentlig at strekningene innrettes med
en bunn av naturlig forekommende materialer som grus og stein.
Hvis dette etableres vil det være med på å styrke det biologiske
mangfoldet betraktelig. Det vil gi grunnlag for levesteder for
hjemmehørende arter av insekter og fisker som samtidig gir et
bedre levegrunnlag for fuglene i området.
Viktige arter i sentrumsnære områder ivaretas og styrkes ved
regnbed og opparbeidelse av parker/lommeparker og grønne
overflater med en bevissthet om plantevalg der hvor det ikke
er naturlig vegetasjon i dag. I tillegg vil det å skape grønne
sammenhenger være viktig for vandrekorridorer. Dette er tiltak som
i så fall kan bidra til nye biotoper og biologisk mangfold.

5m

5m

10 m 5 m

5m

10 m

Prinsipp, åpning av ekisisterende betongkanaler til økologiske forbindelser.

Rekreasjon
Videre planlegging av området innebærer en konkretisering av
traseer og opparbeiding av turvei gjennom hovedstrukturen østBLÅGRØNN VISJONSPLAN IKDP FORUS 20.10.2017
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3.2 BIOLOGISK MANGFOLD

Reguleringsplaner
Reguleringsplaner kan legge grunnlag for ny urban natur, og bidra
til bevaring og videreutvikling av det biologiske mangfoldet og
fremvekst av nye biotoper. Verktøy som landskapsanalyser og
-planer vil kunne kartlegge og legge til rette for gode utforminger
med tanke på biologisk mangfold.
Kravene kan også stilles til byggesak.
• Eksisterende grøntområder og vegetasjon
For å unngå at grønne områder bygges ned kan det stilles krav om
at deler av et framtidig byggeområde skal holdes ubebygd. En kan
også stille krav om at eksisterende vegetasjon i form av større trær
og sammenhengende vegetasjonsfelt beholdes/videreutvikles og
sees i sammenheng med den blågrønne strukturen.
Eksisterende grøntområder er vist i visjonsplanen.
• Næringsareal
Sikre at f.eks. 10% av tomteareal som tenkes regulert til
næringsformål avsettes og opparbeides som grønnstruktur i nye
reguleringsplaner. Næringsarealet skal planlegges etter økologiske
prinsipper og med hensyn på områdets rødlistearter.
• Naturmangfold
Bruk av hensynssone vern for utvalgte eksisterende grøntområder
og naturobjekter (trær) kan være et virkemiddel for å sikre både
bevaring og opparbeiding. Bruke så mye naturlig vegetasjon
som mulig og velge arter som støtter opp om naturlige biotoper.
Gjennomgå rutiner for skjøtsel; gressplen kan erstattes med
gresseng flere steder, og sprøyting bør unngås.
• Blågrønn faktor
Kreve blågrønn faktor 0,6-0,8 i reguleringsplaner. Bevaring av
eksisterende trær er et effektivt tiltak for å få høy blågrønn faktor.

For
1.
2.
3.
4.

bekker, vann og kanaler:
Slamsuging og vedlikehold av sedimenteringsanlegg
Kontroll av vannkvalitet
Hindre salting og strøing langs bekkefar
Utlegging av grus og stein for å bedre fremkommelighet for fisk
og amfibier
5. Skjøtsel av vegetasjon med tanke på dyr, fisk, fugler, insekter,
estetikk og ikke minst hydraulisk kapasitet
Stedsspesifikke verktøy
• Omkringliggende arealer
Kartlegging av de omkringliggende arealer brukes til å vurdere
hvilke arter og økosystemer som potensielt kan spre seg til de nye
habitatene.
• Eksisterende kanaler
Reguleringsplaner kan legge grunnlag for ny urban natur, og bidra
til bevaring og videreutvikling av det biologiske mangfoldet og
fremvekst av nye biotoper. Eksisterende kanaler åpnes opp og
bekkeløpet gis et slyngende løp med opparbeidelse av grønne
områder på begge sider. Karakteren til de grønne områdene er ulik i
delområdene.
• Ny urban natur
Det legges opp til områder for ny urban natur i byområder som
transformeres i og rundt kjerneområdene. Dette kan også gjerne
sees i sammeneheng med fjerning av parkeringsplasser eller
stenging av veier. I motsetning til parkanlegg er bynatur per
definisjon små økosystemer hvor organismer lever i en naturlig
balanse som derved krever mindre vedlikehold og styring.
Landskapsplaner må hente inspirasjon fra omkringliggende
eksisterende natur og slik naturen tidligere var ved Stokkavannet.

Interkommunal drift- og vedlikeholdsplan
Det lages en interkommunal drift- og vedlikeholdsplan for den
blågrønne infrastrukturen. Mulige tiltak i denne kan være:
For plenareal:
1. Stoppe gjødsling og bekjempe ugress/ville arter
2. Mindre hyppig klipping, gjerne variert etter områdets funksjon
3. Utsåing av hjemmehørende gressarter i eksisterende plener fra
lokal frøkilde
4. Anlegging av nye gress- og blomsterenger

• Sedimenteringsanlegg/vanndammer
I sedimenterinsanlegg eller vanndammer legges det opp til
fugleøyer og kantvegetasjon for å tiltrekke våtmarksfugl.

For parker:
1. Utplanting av trær og busker fra lokal frøkilde
2. Oppheve skarpe skiller og kanter og skape variasjon i
beplantningen
3. La døde trestammer og greinhauger stå/ligge til flaggermus,
pinnsvin, fugler og insekter

• Fisk og amfibier
Kulverter må prosjekteres slik at det er mulig for fisk og amfibier
å forsere. Reetablering av kanalbunn må ha gytegrus, store
steiner for skjul/skygge, kulper i forkant av kulverter, terskler og
minstevannstand på 10-15 cm må ivaretas gjennom hele året.
Vanndybden må være optimal i forhold til de fisker som får området
som levested.
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• Erosjonssikring
Det må være en plan for rask revegetering, alternativt bruk av
geotekstil eller erosjonssnett. Det utarbeides planteplan med
tidspunkt for planting/ såing og forslag til planter. Plantene må tåle
det lokale klimaet og det kan vurderes å hente våtmarksplanter fra
områder i nærheten. Det må ikke brukes planter fra svartelisten
som for eksempel vasspest, kjempebjørnekjeks, parkslikrekne eller
kjempespringfrø. Bruk av kokosmatter eller annen erosjonssikring
brukes ved helninger brattere enn 1:2.

Prinsipp,tverrprofilet benyttes for ny urban natur i veier og gater.

Eksempel på regnbed.

• Terskler
Terskler lages ved løsmasseterskler eller ved å legge ut store steiner
som stuver opp vannet slik at partikler sedimenterer. Tersklene må
utføres som glidende overganger slik at det ikke skapes hindre for
fisk, og at den kan passere både oppstrøms og nedstrøms.
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3.4 VANNMILJØ SOM OPPLEVELSESELEMENT

Byrom og estetiske verdier
• Byromsstrategi
Det må utarbeides en byromsstrategi for å ivareta og etablere
gode møteplasser i de urbane uterommene. Det gjelder for
kjerneområdene, de uformelle møteplassene rundt offentlige bygg
og næringsbygg så vel som for møteplassene i boligstrøkene.
Plasser og byrom kan gjerne kategoriseres ut fra strørrelse,
betydning i nabolaget samt graden av privat/offentlig.
• Kjerneområder
Kjerneområdene bør gis en utforming som angir en særlig karakter
for det spesifikke byrommet. Samspillet mellom belegning, inventar,
trær/beplantning og bygningene skaper grunnlag for aktivitet og
byliv. Kjerneområdene er et tiltrekkningselement, som med sin
utforming skaper trivsel og liv samt er forbindelsespunktet med
den omkringliggende byen. De er ikke et punkt men et langstrakt
byrom, som kopler seg naturlig til sine omgivelser.
• Uteoppholdsareal på takterrasser.
I et perspektiv av klimatilpasning og fortetting vil uteoppholdsareal
på takterrasser være en mulighet som det kan gjøres mye ut av.
Det finnes mange gode eksempler på hvordan tak brukes aktivt til
både rekreasjon og dyrking. Dette er en ressurs både for beboere
og ikke minst i forhold til overvannshåndtering og beredskap
rundt dette. Uteopphold på taket må brukes både ved kontor-/
næringsbygg, kjøpesentre og kommende boligbebyggelse.
• Materialitet
God balanse mellom harde og myke flater er en viktig premiss
for en helhetlig utvikling av Forus. Områder med harde overflater
(asfalt, betong, stein) prioriteres på arealer som skal sikre
god og effektiv fremkommenlighet herunder også universell
utforming. Myke overflater - som omfatter vegetasjon, trær og
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andre permeable flater - skal sikre trivsel for alle, bedre miljøet
og håndtere overvannshåndtering. %-fordelingen mellom de to
forskjellige overflatene må inndeles i særskilte karakterer (veier/
gater, møteplasser/byrom, ankomstarealer, parker). Dette må inngå
som del av byromsstrategien så vel som designmanualen.
• Urban natur brukes i alle byrommene.
Det gjelder både de offentlige utearealene ved butikker og næring
samt i boliggatene. Urban natur finnes blant annet i regnbed,
kanaler, vannspeil, grønnstruktur og nærmiljøanlegg.
• Krysningspunkter
Der den blågrønne strukturen krysser den sekundære grønne
strukturen eller veier/gater, må byrommet utformes med fokus på
de myke trafikantene, trafikksikkerhet og overvannshåndtering.
Der den blågrønne og/eller grønne strukturen krysser E39 eller
jernbanen langs Gandsfjorden, må det skapes overganger/
underganger som er trygge, romslige og som kanskje skaper en
møteplass.
• Lokalklima
Stedsanalysen trekker frem dårlig luftkvalitet og kald vind fra
nordvest som utfordringer i forhold til lokalklima. Blågrønne
strukturer i retning øst vest vil kunne avbøte dette. Detaljerte
planer må viser hvordan dette hensyntas.
Grøntområde, sosiale relasjoner og møteplasser
• Eksisterende vegetasjon
En forutsetning for at den blågrønne visjonen er en bærekraftig
utviklingsstrategi, er å ta vare på mest mulig eksisterende
vegetasjon. Alt fra gatetrær til store skogs- og parkområder.

• Grønnstruktur som møtested
For å sikre at grønnstrukturen også oppleves å være attraktive
møtesteder vil vi anbefale at kommuneplanen stiller krav til at
utvalgte møtesteder lokaliseres i tilknytning til grønnstrukturer, i
nærheten av viktige traseer for gående og syklende. Det gjelder
blant annet der den blågrønne og grønne strukturen treffer
kjerneområdene. Videre bør møtestedet oppfordre og åpne for
diversitet og funksjonsmangfold, og ha et innhold som frister til
opphold ved å etablere trær og andre klimaskjermende tiltak der
det er vindutsatt.
• Grønnstruktur og nærmiljøaktiviteter
Det anbefales å lokalisere større offentlige lekeplasser langs med og
innenfor grønnstruktur der det er tilgjengelighet fra flere retninger,
og som innehar både vann og eksisterende vegetasjon som et
utgangspunkt som kan viderutvikles.
• Eksisterende parkeringsplasser
Vurdere muligheten for ombygging av tilfeldige parkeringsplasser til
grøntområder, hvorved man sikrer en helhetlig og sammenhengende
grøntstruktur på kryss og tvers av Forus.
• Differensiering av vei og grøntkorridor
For å sikre kontinuitet i grønnstrukturen og tilgjengelighet kan det
være aktuelt å bruke allerede opparbeidede gater, som boliggater,
bygater og gater i næringsområder. For å sikre en opplevelse av
sammenheng i fotgjengervennlig grønnstruktur må det sikres en
helhetlig tilnærming i opparbeidelsen. Vi anbefaler at det stilles
krav om trygghet for gående, tilgjengelighet for syklende, og visuell
kontinuitet i form av lesbare elementer knyttet til beplantning,
gatelegeme, belysning, kantvegetasjon o.l.
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• Blågrønn struktur som buffer
Den blågrønne strukturen er et element som tiltrekker mennesker
og dyr, så vel som at den har en praktisk funksjon. Vann/kanal er
en barriere med tanke på kryssing, da en bru må til og en dermed
bestemmer hvor man skal krysse. Det er viktig at den blågrønne
strukturen fremstår som et positivt virkemiddel fremfor som en
barriere.

Traktorveien, Fabrikkveien, Stokkamyrveien og Forusparken.

Gater og veier
• Omprogrammering av gater i boligområder
I områder som må være tilgjengelige for kjøretøy (primært øst
for E39) vil vi anbefale at det lages en prioritering av gater som
omprogrammeres til å fungere som “shared space”. I slike gater
vil bruk av trær, bunndekke, permeable flater og merking av
gatelegeme være med på å bremse biltrafikk og å skape ny bruk av
arealkrevende gater.

• Industriområder
Veiene i områder med mye industri/big box må begrønnes med
trerekker (ensidig eller allé).

• Omprogrammering av gater i boligområder 2
Alternativ til “shared space” kan være å differensiere bilvei og
grøntkorridor ved å sikre opparbeidelse av trerekker, regnbed og
permable flater. Ideelt sett bør likevel kommunen etterstrebe at
prioriterte grønttraseer er bilfrie. En oppdatering av veinormen vil
også kunne være et viktig virkemiddel i denne forbindelsen.
• Reservere enkelte gater kun for myke trafikanter (gågater).
Kjerneområdene må gjøres bilfrie. Nye boligutbygningsområder
må ha samleparkering ved hovedankomstene til området, slik at
fri- og fellesområdet prioriteres for beboene. Et alternativ er også at
tilkomstgatene legges “på baksiden” av bebyggelsen.
• Hastighet
Redusere farten på biltrafikk til 15 km/t i de mest urbane områdene.
Gjelder for veiene Maskinveien (i forlengelse av Svanholmen),
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• Parkering
Parkeringsområder omorganiseres, slik at de fremstår grønne
og med en naturlig håndtering av overvann. Herved blir de også
estetisk fine å se på oppe fra de høye byggene. Det gjelder primært
vest for E39, men også i området mellom E39 og Forussletta.

• Overvannshåndtering
Alle overgangssoner mellom harde og myke flater sikres ved
landskapsformede dreneringsløsninger.
Arkitektur
Arkitetktur og byrom må planlegges som et sammenhengende hele.
Ved utarbeidelse av fortettingsstrategier rundt kjerneområdene må
de blågrønne elementene innarbeides i et totalkonsept for plansituasjonen. Det må være de romlige kvalitetene som avgjør designløsning med bruk av natur og vann som “hovedingrediens” i tillegg til
nødvendige harde flater for universell tilgjengelighet og for å skape
nødvendig spenning i virkemiddelbruken. Det bør stilles krav til høy
arkitektonisk og estetisk kvalitet i løsningen av bygg og byrom hvor
det vektlegges bruk av solide, varige materialer og god belysning.
• Tak
Alle takflater på nærings- og industribygg må begrønnes. Det vil
gi et særlig miljø til området, foruten å være estetisk, bosted for
insekter og bærekraftig løsning for håndtering av overflatevann.

• Fasader
Fasader må begrønnes i det omfang det er mulig. Det gjelder især
“big box”-bygninger som har store ensartede, monotone fasader.
Det må i valg av løsning tas hensyn til hvilken verdens-retning
fasaden orienteres mot.
• Energi
Energiløsning kan med fordel integreres i bygningenes arkitektur.
Solscellepaneler på tak eller fasade
• Holdeplasser og lignende
Utformingen av bygg/overdekninger ved holdeplasser må skje etter
en designmanual, slik at det er en gjenkjennelighet/ kontinuitet.
Øvrig
• Tekniske transportinstallasjoner
Sikring av at tekniske transportinnstallasjoner ikke legger beslag på
grønne områder kan ivaretas i kommuneplanens bestemmelser.
• Belysning
Gater/veier og plasser/byrom må opparbeides slik at de oppleves
trygge og attraktive døgnet rundt. En bevistst utforming og
plassering av lyskilder sikrer dette. Belysningen brukes både
funksjonelt og effektfullt, slik at det skapes særlige stemninger.
Tiltaket og utformingen er en del av byromsstrategien og
designmanualen.
• Blå Grønn Faktor
Forus må planlegges ut fra BlåGrønnFaktor (BGF), med en verdi
som tar utgangspunkt i de særskilte områdene. Utgangspunktet
foreslås å være at prosjekter i kjerneområder har minimumsfaktor
0,7, nærings- og industribygg 0,6, boligområder 0,8.
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3.5 KONKLUSJON/ OPPSUMMERING

I en utvikling der byene stadig blir tettere er bevaring og utvikling
av eksisterende blå og grønne områder mer og mer viktig. Det
er ingen tvil om at grøntområder bidrar til trivsel, folkehelse,
boligkvaliteter og gir oss tjenester som rensing av luft, infiltrasjon
av vann mm. For at de grønne områdene skal tiltrekke flere og
legge til rette for en variert bruk må områdene både ha gode
forbindelser og mye innhold.
Ved å bruke virkemidler fra plan- og bygningsloven vil kommunen
ha flere mulige innfallsvinkler til å gi føringer og stille kvalitetskrav
i gjennomføring av den blågrønne visjonsplanen. I denne rapporten
er det foreslått noen konkrete innspill til kommunedelplanarbeidet.
Eksemplene er ikke uttømmende, men må drøftes ytterligere.
De ulike innspillene kan blant annet ivaretas gjennom:
• eget formål for grønnstruktur hvor sammenheng og kontinuitet
sikres i plan og bestemmelser.
• hensynssone grønnstruktur for å legge begrensning på
underliggende arealformål og gjennom retningslinjer sette vilkår
for tiltak. Slike krav i retningslinjer må ivaretas gjennom formål
og bestemmelser i senere reguleringsplanarbeid.
Ønsket om å gå fra «grått til grønt» er en av flere tiltak som
foreslås i IKDP Forus for å styrke attraktiviteten i området. En
blågrønn visjonsplan for Forus blir derfor et viktig virkemiddel.
Vi foreslår et blågrønt parkdrag øst-vest som blir selve «ryggraden»
i området og som binder sammen Harfsfjord og Gandsfjorden.
Den blågrønne strukturen skal gi rom for mobilitet, rekreasjon,
overvannshåndtering og biologisk mangfold. Dette blir attraktive
områder for de som driver næringsvirksomhet i området, beboere i
nærheten og fremtidige brukere som vil søke til området ved at det
blir planlagt for god tilgang til mange typer uterom og parker med
ulike naturtyper og byromsopplevelser.
En styrking av naturmangfoldet, i et område der mer enn 40 000
mennesker oppholder seg daglig, har en stor positiv innvirkning på
menneskets velvære og levelighet. Naturopplevelser styrker mental
velvære, helse og trivsel.
Ved å gjenskape deler av det tidligere Stokkavannet og åpne opp
betongkanalene for å skape vakre og attraktive omgivelser vil
Forus bli en fremtidsrettet næringspark og igjen stadfeste sin unike
posisjon, både i regionen, nasjonalt og internasjonalt.
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BEGREPER OG FORKORTELSER

Gjennom denne rapporten viser vi til flere begreper og forkortelser
som kan være ukjente for mange.

Overvann - fellesbetegnelse på drensvann og regnvann fra takflater,
veier og plasser.

Biologisk mangfold- også kalt naturmangfold, vil si mangfoldet av
levende organismer. Som oftest viser biologisk mangfold til antall
arter, med det kan også vise til genetisk mangfold.

Våtmark - begrep som omfatter sumpmark, myrer, grunne tjern
og innsjøer, deltaer, strandenger og grunne bukter og viker
langs kysten. Våtmark har ofte høy planteproduksjon som utgjør
livsgrunnlag for et rikt dyreliv, bl.a. fisk og fugl. Våtmark er også
blant de sterkest truede naturtypene.

Blågrønn faktor - (BGF) er et verktøy som sikrer forutsigbarhet
for utbygger mht. krav til uterom når det gjelder vannhåndtering,
vegetasjon og biodiversitet i byggesaksprosjekter. Rammekravet
stilles for å sikre minimum over- vannshåndtering og vegetasjon i
henhold til gjel- dende lover og retningslinjer.
Fortetting - økning i arealutnyttelsen i eksisterende bebyggelse,
vanligvis i byer og andre tettbygde områder. Fortetting skjer ved at
det bygges nye hus på ledige arealer, ved oppdeling av tomter og
ved påbygg eller tilbygg.
Folkehelse- helsetilstanden i en avgrenset befolkning, et land eller
en region. Folkehelsen er noe annet og mer enn summen av de
enkelte innbyggeres helsetilstand. Begrepet tar også opp i seg
økonomiske, fysiske, psykiske og miljømessige forhold som påvirker
helsetilstanden.
Grønnstruktur - også kalt blågrønne strukturer, er veven av store og
små naturpregede områder i byer og tettsteder.
Habitat- en plante- eller dyrearts foretrukne oppholdssted.
Organismen vil være tilpasset de særegne fysisk/kjemisk/biologiske
forhold på en slik lokalitet, som byr de best mulige livsbetingelser
for denne arten. F.eks. vanndam (ferskvann), klippestrand eller
sandstrand ved havet.
Landskap - betyr et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er
et resultat av påvirkning fra og samspill mellom naturlige og/eller
menneskelige faktorer.
LOD- tiltak. Lokal Overvanns Disponering, eller lokal
overvannshåndtering. Alternativ til rør og avledning som er den mer
tradisjonelle overvannshåndteringen.

Urbanisering - betegner det samme som bydannelse, byvekst,
byutvikling.
Urbant landbruk - Definisjonen av urbant landbruk er todelt og
omfatter urban gårdsdrift, dvs. tradisjonell landbruksdrift som
drar nytte av nærhet til byen eller tettstedet ved salg av produkter
eller tjenester til byens eller tettstedets befolkning (besøksgårder,
andelsgårder etc). Den andre delen, urban dyrking, omfatter urbane
dyrkingsaktiviteter som er lite økonomisk avhengige av produktene,
og gjerne med sosiale, miljørelaterte formål (private-, koloni-,
skole-, nabolagshager etc).
Urban natur- naturområder i byen. Med begrepet innføres et nytt
natursyn hvor skillet mellom by og natur utviskes. Urban natur
handler om å akseptere og verdsette byens naturverdier og innrette
byrom med fokus på å bevare og skape levesteder for ville arter
såvel som for mennesket.
Økologi - økologi er vitenskapen om organismers forhold til
miljøet. Alle organismer lever i miljøer hvor de påvirkes av levende
(biotiske) og ikke-levende (abiotiske) faktorer.
Økosystemtjeneste- en økosystemtjeneste er definert som et gode
eller et produkt som naturen gir menneskene. Begrepet brukes
særlig innen naturforvaltning, og skal være et redskap for å beregne
den økonomiske verdien av naturen og dens tjenester.
Økosystemtjenester kan være produkter som mat, medisiner,
fiber og brensel, men også fellesgoder som vannrensing,
frisk luft, nedbrytning av avfall, pollinering av planter, samt
rekreasjonsverdier som utsikt og turterreng.

Medvirkning - i Plan- og Bygningsloven forstås medvirkning som
enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne delta i, og påvirke
offentlige utrednings- og beslutningsprosesser. Det betyr at
befolkningen i et samfunn er med på å planlegge sin framtid.
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VEDLEGG

KILDER

Oversiktsplan
Prinsippsnitt
Visualiseringer

Stedsanalysen for IKDP Forus, KAP 2016
Planprogrammet, IKDP Forus
Planprinsippdokument, IKDP Forus
Idehefte om plangrep for IKDP Forus
Vannplan for Forus, Cowi 2015
Søknad om tilskudd til generell vannforvaltning, IKDP Forus
Notat om kjerneområder, IKDP Forus
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Verdien-av-naturmangfold-ogokosystemtjenester
Håndbok for bygge- og anleggsarbeid langs vassdrag, Vannområde Jæren
På lag med regnet- veileder for lokal overvannshåndtering, Cowi 2013
Grønnstruktur i bebygde områder i Sandnes kommune, Rambøll 2017
Alle illustrasjoner i rapporten er utarbeidet av Rambøll med mindre kildehenvisning er påført.
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Eks. bolig

Fellesområde/lek

Åpnet bekkeløp med dobbeltprofil

Fellesområde/lek

Eks. bolig

Snitt 01, Ved Gandsfjorden, den blågrønne parken i nabolaget.
1:250

Fellesområde/lek

Vannspeil

Luramyrveien

Snitt 02, Den blågrønne parken ved Stokkamyrveien.
1:250
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Eks. bygg

Utvidet bekkeløp med dobbeltprofil

Stokkamyrveien

Eks. parkering

Eks. bygg

Snitt 03, Kanalgate.
1:250

Fremtidig bygg

Privat uteområde

Sykkelvei

Bussvei

Åpnet bekkeløp med dobbeltprofil

Sykkelvei

Fremtidig bygg

Snitt 04, Langs kollektivtrasé/ fremtidig bussvei.
1:250
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Forusbeen

Utvidet bekkeløp med dobbeltprofil

Byrom/ plass/lek

Parkering

Byrom

Eks. bygg

Snitt 05, Møteplass ved Tvedt-senteret.
1:250

Byrom

Vannspeil med fontene

Forusbeen

Snitt 06, Urbant vannspeil ved Forusbeen/Koppholen.
1:250
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Sola golfbane

Forusbeen

Utvidet bekkeløp med dobbeltprofil

Eks. bygg

Snitt 07, Naturlig bekkeløp ved Åsenvegen.
1:250

Sti

Grunt vann med kantvegetasjon

Øy

Dypt vann

Grunt vann med kantvegetasjon

Snitt 08, Deler av Stokkavannet gjenskapes.
1:250
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Skog og grøntdrag

Rør

Skog og grøntdrag

Snitt 09, Bekk mot vest lagt i rør.
1:250

Skog og grøntdrag

Canyon

Skog og grøntdrag

Snitt 10, Mulighet for åpen bekk mot vest. 1:250
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Perspektiv A, Stokkavannet gjenskapes sør for golfbanen.
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Perspektiv B, åpning av kanalen og dobbeltprofil ved kollektivprioritert bro, sett østover.
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Perspektiv C, park med vannspeil ved Stokkamyrveien/ sør for dagens IKEA.
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