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FORORD
Forus er området som over noen tiår er utviklet til å bli det mange regner som Norges viktigste
næringsområde. Nært knyttet til utviklingen av olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel, har det
over tid utviklet seg med etablering av en petroleumsklynge av nasjonal betydning. I regional
sammenheng er det næringsområdet med overlegent størst antall arbeidsplasser.
Kommunene har valgt å benytte Forus som en samlebetegnelse i planarbeidet og for hele
planområdet. Flere steder innenfor planområdet har andre navn som vil bli benyttet når vi omtaler
delområder.
Kommunene har en felles ambisjon om å videreutvikle Forus som et næringsområde av nasjonal og
regional betydning. Derfor har kommunene valgt visjonen Forus – en drivkraft for framtidens
næringsliv i regionen og landet for den kommende utviklingen av Forus. Sola, Sandnes og Stavanger
kommuner har vedtatt å utarbeide felles interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus).
Planen skal utarbeides i løpet av 3 år og har en tidshorisont fram til 2040. Den interkommunale
planen skal være en felles plan for hele planområdet som alle de tre kommunene skal stille seg
samlet bak.
Kommunene har i fellesskap bearbeidet planprogrammet etter at det var lagt ut til offentlig ettersyn
august-september 2015. Planprogrammet viser planområde, planprosess, utredningsbehov,
medvirkningsopplegg og organisering av planarbeidet. Foruten prosjektgruppen har andre ansatte i
kommunene bidratt med innspill under spesifikke fagtema.
Kommunene har etablert en felles web-side for å informere om planarbeidet knyttet til IKDP Forus:
http://ikdpforus.com/
Dette planprogrammet er oppdatert etter behandling i Styret for IKDP Forus, 4. februar 2016.
Planprogrammet blir lagt fram for endelig fastsetting av de tre kommunene i februar/mars 2016.
Kommunene forventer at planen blir vedtatt rundt årsskiftet 2018/2019.

Sola 09.06.2015, revidert Sola 08.02.2016

Ingrid Nordbø
Rådmann i Sola

Bodil Sivertsen
Rådmann i Sandnes

Kristine Hernes
Rådmann i Stavanger

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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HVORFOR FELLES PLAN FOR FORUS?

I regional planstrategi er det en forventning om at kommunene Sandnes, Sola og Stavanger tar et
ansvar for helhetlige planløsninger for Forus. Regionalplan for Jæren 2013-2040 har en konkret
oppfordring om utarbeiding av felles kommunedelplan for området.
Forus er området som over noen tiår er utviklet til å bli et av Norges viktigste næringsområder. Nært
knyttet til utviklingen av olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel, har det over tid utviklet seg med
etablering av en petroleumsklynge av nasjonal betydning. I regional sammenheng er Forus
næringsområdet med overlegent størst antall arbeidsplasser. Kommunene har en felles ambisjon om
å videreutvikle Forus som et næringsområde av nasjonal og regional betydning. Planarbeidet vil
derfor ha et særlig fokus på videreutvikle Forus med områdekvaliteter som øker attraktiviteten for
kunnskapsintensiv næringsvirksomhet.
Omforming og videreutvikling av Forus byr på muligheter som må forankres i helhetlige vurderinger
av byområdets langsiktige behov. Særlig gjelder dette spørsmålet om hvordan det kan tilrettelegges
for økt antall boliger i og i områdets randsoner. Videre gjelder det spørsmålet om framtidige rammer
for detaljhandel i området tilpasset hoved- og bydelssentra. Kommunene ønsker gjennom
planarbeidet å gi tydelige avklaringer av Forus framtidige rolle og funksjoner i en regional kontekst.
Forus-områdets suksess som attraktivt næringsområde har medført trafikale utfordringer. Store
deler av de tyngre befolkningskonsentrasjonene i byområdet ligger utenfor «normal» gang- og
sykkelavstand til området. Kombinert med god biltilgjengelighet - høy parkeringsdekning og gode
koblinger til overordnet vegnett - har det resultert i høye bilandeler og trafikale utfordringer i
rushtidene. Harmonisering av utviklingen av Forus med utbygging av overordnet
transportinfrastruktur i byområdet blir derfor og et viktig tema i planarbeidet.
Området skal planlegges helhetlig, uavhengig av kommunegrensene. De tre samarbeidende
kommunene Sola, Sandnes og Stavanger har gått sammen om å lage en framtidsrettet
interkommunal kommunedelplan.
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HVA ER ET PLANPROGRAM?

I henhold til Plan- og bygningsloven § 4.1 skal det utarbeides planprogram for kommunedelplaner.
Planprogrammet er et verktøy for den tidlige planfasen som blant annet legger føringer for
planoppgaver og hvilke temaer som skal utredes i planprosessen.
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, relevante utredninger,
planprosessen og opplegget for medvirkning. I denne sammenheng er det viktig å legge til rette for
en åpen prosess som gir gode mulighet for innspill fra berørte myndigheter og andre med interesse i
planarbeidet til å påvirke innretting på relevante planoppgaver. Det fastsatte planprogrammet vil
være utgangspunktet for å vurdere kvaliteten av planprosessen.
Plan – og bygningsloven § 9.1 gir mulighet for flere kommuner å samarbeide om en felles
interkommunal plan når det er hensiktsmessig. Ved interkommunale planer er det også viktig å legge
til grunn et solid planprogram som fastsetter felles rammer for det videre planarbeidet.

Figur 1 Forus fra sørvest mot nordøst. (Foto: Forus Næringspark)
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GJELDENDE MÅL OG RAMMER FOR UTVIKLINGEN AV FORUS

3.1 Nasjonale og regionale forventninger
Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging i Kgl.res. av
12.06.2015. Forventningene er formulert under følgende tema:
 Gode og effektive planprosesser (enklere regelverk og bedre samarbeid, målrettet
planlegging, økt bruk av IKT i planleggingen)
 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling (et klimavennlig og sikkert samfunn, aktiv forvaltning
av natur- og kulturminneverdier, framtidsrettet næringsutvikling, innovasjon og kompetanse)
 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder (samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging, et framtidsrettet og miljøvennlig transportsystem, levende by- og
tettstedssentre, helse og trivsel).
Planarbeidet skal følge opp de nasjonale forventningene. Prosjektet vil vektlegge tema som er
relevante for å utvikle Forus bærekraftig, robust og framtidsrettet i kontekst med regionens utvikling.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (kgl.res 26.9.14)
Statlige planretningslinjer konkretiserer nasjonale forventninger til kommunenes planlegging. Statlig
planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er særlig relevant for
utviklingen av Forus. Retningslinjene framhever at fortetting, transformasjon og redusert
arealforbruk er viktig for å nå statlige mål. Vekst i personbiltransporten i storbyområdene skal skje
med kollektiv, sykkel og gange.
Statlige planretningslinjer for energi- og klimaplanlegging i kommunene (kgl.res 4.9.2009)
Kommunene, herunder fylkeskommunene, skal gjennom planlegging stimulere og bidra til redusert
klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Kommunene kan derfor bidra til å redusere
Norges utslipp av klimagasser og til å gjennomføre energieffektivisering og omlegging til
miljøvennlige energiformer. Planretningslinjen angir nasjonale forventninger til kommunenes
planlegging innenfor klima og energi.
Nasjonal transportplan (NTP) 2014 - 2023
Nasjonal transportplan (NTP) 2014 - 2023, behandlet av Stortinget 18.06.2013 viser hovedtrekkene i
Regjeringens transportpolitikk de neste 10 årene. Arbeidet med interkommunal kommunedelplan for
Forus skal følge opp relevante føringer i NTP. Klimagassutslipp skal reduseres i tråd med Norges
klimamål. Konsentrert arealbruk skal begrense transportbehovet og bygge opp om null vekst målet
for personbiltrafikk. Bedre infrastruktur for gående og syklende skal redusere avstandskostnader i
regionen.
Bypakke Nord-Jæren
Bypakke Nord-Jæren er en oppfølging av Nasjonal transportplan og skal behandles i Stortinget
høsten 2015. Bypakke Nord-Jæren er en bompengepakke for kommunene Stavanger, Sola og
Randaberg og har hovedmål om nullvekst i personbiltrafikken og god framkommelighet for alle
trafikantgrupper. I Bypakken består av prosjekter med hovedvekt på miljøvennlige transportformer
som kollektiv, sykkel, gange og prioritering av næringstransport. Bypakken tilfører byområdet og

7

regionen viktig transportinfrastrukturtiltak og er en viktig forutsetning for videre planlegging og
utvikling av Forus området.
Regionalplan for Jæren 2013 - 2040
Regionalplan for Jæren legger rammer for arealutviklingen på Jæren fram mot 2040 gjennom mål om
forsterket samordnet areal- og transportplanlegging, attraktiv og inkluderende stedsutvikling og
miljøvennlige transportformer. Regionalplanen legger føringer som innebærer at arealutviklingen
skal prioriteres og styres inn i byutviklingsakser med gang- og sykkelavstand til høyverdig bussvei og
jernbane. Konsentrert utbygging av arbeidsplassintensive næringsvirksomheter og boliger er viktig i
kollektivknutepunkt og stoppesteder. Det er viktig å gi kollektivknutepunktene/stoppestedene en
god løsning, for eksempel med sykkelparkering og nærservice.
Det vektlegges at rekkefølge i utbygging av boliger og næring i større grad samordnes med rekkefølge
i utbygging av transportsystemet. Fortettingsstrategien i regionalplanen legger opp til at 50% av
boligveksten i storbyområdet skal skje gjennom byomforming og fortetting og at næringsområdene
skal ha en effektiv arealforvaltning slik at behovet for nye næringsområder ikke øker vesentlig.
Regionalplanen er utformet for å ivareta målet om forutsigbar tilgjengelighet til attraktive og
tilstrekkelige næringsområder. Skadberg (og golfbaneområdet) ligger inne i regionalplanen for Jæren
som nytt utviklingsområde.
Regionalplanen har tatt inn en regional planbestemmelse om handelslokalisering som erstatter den
rikspolitiske retningslinjen for kjøpesentre. Planbestemmelsen sier blant annet noe om hvor
nyetablering og utvidelse av handelsareal er tillatt og om dimensjonering av handel. Regionalplanens
bestemmelser og retningslinjer om handelslokalisering, dimensjonering og senterfunksjon er viktige
føringer i det videre planarbeidet.
3.2 Kommunale planer
I gjeldende kommuneplaner for Sola, Sandnes og Stavanger er målene for Forus definert slik:
 Sandnes kommuneplan (2011-2025) viser Forus som erverv, bolig og offentlig formål. Forus
er omtalt som et næringsområde av strategisk regional karakter. Det er i kommuneplanen
ikke definert egne mål for utviklingen av Forus.
 I Solas kommuneplan (2011-2022) er Forus vist med formål boligområder, offentlig og privat
tjenesteyting, idrettsanlegg, næringsområde, kombinert bebyggelse og anlegg, samferdsel,
friområde, og LNF-område (utenfor langsiktig grense). Framtidig høyverdig kollektivtrase går
gjennom Forus, Skadberg til Sola sentrum og videre til Stavanger lufthavn Sola.
 I Stavangers kommuneplan (2010-2025) er Forus i hovedsak vist som byggeområde erverv,
travbaneområdet som idrettsanlegg og Forusstranda nord som område for byomforming.
Det er i kommuneplanen ikke definert et eget mål for utviklingen.
Målene og forvaltningen ovenfor ligger til grunn i kommuneplanene med føringer for
reguleringsplanarbeider. Alle de tre kommunene har imidlertid vedtatt behov for, og ønske om, å
samordne og oppdatere målene for den langsiktige utviklingen av Forus gjennom en interkommunal
kommunedelplan. I alle kommunene pågår det arbeid med å revidere kommuneplanene. Eventuelle
endringer med betydning for interkommunal kommunedelplan for Forus, vil bli vurdert og
implementert i videre planarbeid.
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3.3 Reguleringsplaner
Kommunedelplanen er foreslått med en vid geografisk utstrekning som også omfatter en rekke
gjeldende reguleringsplaner og planarbeid som er startet opp. Reguleringsplan for Forus Næringspark
er den mest omfattende av gjeldende planer og av pågående planarbeid av større omfang er
områderegulering for Forus Øst i Stavanger kommune. Det pågår detaljregulering for høyverdig
kollektivtrase fra Forus mot Sola sentrum. I Sandnes pågår blant annet utredning for høyverdig
bussvei for Forussletta til Kvadrat og inn til sentrum. Områdeplan for Lura bydelssenter er nylig
vedtatt.
Alle område- og reguleringsplaner vil bli gjennomgått og vurdert i videre planarbeid med hensyn til
relevans for visjoner, mål og føringer i den interkommunale kommunedelplanen. Det kan være
aktuelt at enkelte reguleringsplaner blir overstyrt/erstattet av ny kommunedelplan.
Aktivitet innenfor rammene av gjeldende planer i påvente av ny kommunedelplan, er beskrevet
under (kap. 3.4).
3.4 Håndtering av reguleringsplaner og byggesaker før IKDP Forus vedtas
I perioden fram til interkommunal kommunedelplan er vedtatt vil det pågå flere
reguleringsplanarbeider i planområdet, i tråd med gjeldende kommuneplaner. Kommunene vil
behandle planforslag som er i tråd med gjeldende kommuneplaner på ordinær måte. Kommunene
har ikke planer om å starte opp nye planarbeid i kommunenes regi i områder disponert til
byomforming. Videre vil kommunene som utgangspunkt ikke behandle planforslag som innebærer
formålsendring fra gjeldende kommuneplaner. Dette fordi ny interkommunal kommunedelplan skal
utarbeide langsiktige og strategiske føringer for hvordan Forus kan utvikles som et samlet
bærekraftig og attraktivt område på tvers av kommunegrensene og som følger opp nasjonale,
regionale og kommunale føringer for god samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Inntil parkeringsbestemmelser blir avløst av ny kommunedelplan, gjelder parkeringsbestemmelsene i
gjeldende reguleringsplaner på Forus. Kommunene har gjennom kommuneplanene avklart at i nye
reguleringsplaner skal parkeringsbestemmelser foreløpig følge retningslinjer i Regionalplan Jæren.
Nylig oppdaterte kommuneplanbestemmelser gjelder.
I utgangspunktet er det ikke aktuelt å legge ned bygge- og deleforbud i påvente av ny
kommunedelplan. Byggesaker innenfor rammene av vedtatte reguleringsplaner kan godkjennes før
ny kommunedelplan er vedtatt.
Kommunene har hatt en felles prosess for å oppnå mest mulig lik behandling av parallelle planer.
Målet er å unngå at parallelle planer hindrer nye, overordnede plangrep innenfor planområdet.
Ettersom planarbeidet går framover og kunnskapen om den kommende planen øker, får
kommunene bedre forutsetninger for å foreta skjønnsvurderinger og mulighetene øker for at avvik
fra kommuneplanene kan tillates.
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3.5 Andre grunnlagsdokumenter
Forusvisjonen
Juul | Frost Arkitekter har laget en visjon for Forus på oppdrag fra Forus Næringspark. Forusvisjonen
er ikke utviklet til en juridisk plan gjennom krav til prosess, vedtak og dokumenter som plan og
bygningslovene krever for en kommunedelplan. Det var heller ikke intensjonen med Forusvisjonen.
Forusvisjonen inneholder 4 notater:
 Policy
 By, rom og landskap
 Mobilitetsplan light
 Bebyggelse og typologier
Forusvisjonen gir innspill i planarbeidet for IKDP Forus innenfor viktige tema. Visjonen gir eksempler
og belyser hvordan Forus kan utvikles til et attraktivt næringsområde. Visjonen kan benyttes som
eksempel for å belyse og illustrere de ulike planprinsippene.
Analyser og forslag til grep med hensyn til grøntdrag, landskap og eksisterende strukturer og
typologier samt strategier og presentasjonsteknikker er særlig aktuelle for bruk i planarbeidet for
IKDP Forus.
Utredninger i forbindelse med bybaneplanene
I forbindelse med arbeidet med bybanen utarbeidet prosjektorganisasjonen tre stedsanalyser: For
Forus øst, Forus vest og Skadberg. Stedsanalysene omhandler historisk utvikling, landskapsanalyse,
bystruktur, analyse av rom og visuell opplevelse samt utviklingsmuligheter innenfor planområdet.
Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen
Er utarbeidet av Greater Stavanger på oppdrag fra kommunene. Rapporten analyserer næringslivets
lokaliseringspreferanser og vurderer dette opp mot tilgangen til arealer egnet til de ulike næringer.
Vannplan for Forus
Vannplan Forus er en modell for å analysere kapasitet i overvannsnettet, samt å se på
problemområder som vil kunne bli stående under vann ved kraftig nedbør. I tillegg omhandler
vannplanen muligheten for å ha et permanent vannspeil i Foruskanalen.
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4

PLANOMRÅDET

4.1 Planområdets avgrensning
Ved fastsettelse av plangrensen, bør følgende hensyn ivaretas:
 Sikre helhetlig planløsninger for næringsformål, boligformål og nye kombinasjoner av
næring- og boligformål.
 Sikre høyverdig kollektivtilbud og knutepunkt, veiinfrastruktur, gange- og sykkelveier.
 Sikre gjennomgående strukturer på tvers av kommunegrensene. For eksempel når det
gjelder områdekvalitet, tilrettelegging av grøntområder, møteplasser og sosial infrastruktur.
For å ivareta hensynene nevnt ovenfor foreslås avgrensning som vist i figur 1. Området er på 11 km2.
Planområdet er mye større enn sentrumsområdene i kommunene og på samme størrelse som flere
av bydelene i de enkelte kommunene. Områdestørrelsen illustrerer kompleksiteten og omfanget av
planoppgaven.
Senere i planarbeidet vil det bli aktuelt å innskrenke planområdet.

Figur 2 Plangrense for IKDP Forus er vist med rød stiplet strek over kommunenes kommuneplaner.
Kommunene har valgt å benytte Forus som en samlebetegnelse i planarbeidet og for hele
planområdet. Flere steder innenfor planområdet har andre mer stedsriktige navn, og de navnene
benyttes der det er mer relevant.
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Figur 3 Plangrense er vist med rød stiplet strek over flyfoto.

Utdypende begrunnelse for hvorfor områdene i randsonene foreløpig er tatt med:
 Skadberg (inkludert golfbaneområdet) ligger langs øst-vestaksen og er i samsvar med
Regionalplan for Jæren. Dette er et nytt utviklingsområde langs framtidig høyverdig
kollektivakse fra Forus til Sola sentrum, og videre til Stavanger lufthavn Sola.
 Eksisterende boligområder på Skadberg er tatt med for å vurdere utbygging av infrastruktur
og utvikling av boligområdene som ses i sammenheng med nærheten til Forus.
 Bærheim er et nytt boligområde som ligger i tilknytning til Forus næringsområde.
 Lura bydelssenter er i kommuneplan for Sandnes definert som senterområde. Området var
opprinnelig et næringsområde egnet for transformasjon og fortetting. Området ligger i nær
tilknytning til trase for bussvei og vil gjennom funksjon som senterområde, arealbruk og
tetthet bygge opp om mål i Regionalplan for Jæren om samordnet areal- og
transportplanlegging. Området inngår i planområdet for interkommunal kommunedelplan
for å sikre god og helhetlig planlegging.
 De store boligområdene på Lura er tatt med i planområdet for å sikre gode løsninger langs
kommunegrensen, sikre helhetlige løsninger av infrastruktur og vurdere
fortettingsmuligheter for boligbebyggelse langs hovedkollektivaksene i samsvar med
Sandnes kommunes byutviklingsstrategi.
 Forus Øst planlegges gjennom en egen områderegulering. Området inngår foreløpig i
planområdet for IKDP Forus for å sikre koordinert planlegging av overordnet infrastruktur og
senterområder.
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4.2 Beskrivelse av planområdet
Historisk utvikling
Forus har sin opprinnelse fra ordet vadested og var opprinnelig dekket av Stokkavatnet (ca. 3,6 km2)
for 100 år siden. I 1911 ble arbeidet med å drenere Stokkavatnet avsluttet, via et 2 km kanalsystem
og en 340 meter drenstunnel gjennom Åsnuten.
Under okkupasjonen i 1940-45 annekterte tyskerne de flate jordbruksarealene og bygde Forus
flyplass – som et supplement til Sola flyplass som var anlagt i 1937.
I 1968 fikk kommunene Sandnes, Sola og Stavanger behov for industritomter for å imøtekomme den
nye oljeindustriens behov. Det interkommunale selskapet Forus Industritomteselskap AS ble etablert.
Formålet var å kjøpe opp og utvikle industritomter innenfor den nedlagte flyplassen.
Reguleringsplanen fra 1970-tallet tok utgangspunkt i bilbasert utvikling.
Forus i regional sammenheng

Figur 4 Plangrense for IKDP Forus er lagt over kartutsnitt fra Regionalplan Jæren.
Det er tre regionale knutepunkt for logistikk tilknyttet området; Ganddal godsterminal, Stavanger
lufthavn Sola og Risavika havn internasjonale terminalområde. Stavanger lufthavn Sola er strategisk
plassert på Nord-Jæren i forhold til Forus og byer og tettsteder nord og sør i Rogaland. Utbygging av
Rogfast og Ryfast knytter Haugalandet og Ryfylke nærmere storbyregionen Stavanger.
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Jernbanen i øst knytter regionen, Stavanger og Sandnes til Sørlandsbanen og videre til Oslo. I øst
består området av industri- og næringsvirksomhet, mindre boligområder, travpark og
kontorarbeidsplasser. Forus Vest er dominert av næringsvirksomhet.
Landskap
Området har en rekke kvaliteter som bør ivaretas i den videre byutviklingen. Planområdet ligger
mellom Gandsfjorden i øst og Skadbergåsen i vest, og tilhører det såkalte Låglandet på Jæren som
består av et flatt eller svakt bølgende morenebakketerreng innenfor havstranda. Landskapet er i stor
grad oppdyrket og veldrevet kulturlandskap, avbrutt av byområder, tettsteder og samferdselsanlegg.
Kystlinjen med Solastranda mot havet i vest er en tydelig landskaps- og rekreasjonskvalitet. Området
er et vidt og åpent slettelandskap. Jåttånuten og Solastranda skiller seg ut som landskap med høy
verdi. Begge disse stedene ligger utenfor planområdet, men er likevel viktige for planleggingen av
Forus. Stranda langs Gandsfjorden og det regionale grøntdraget nord-sør gjennom området ÅsnutenKjerrberget middels til stor verdi.
Store arealer er oppdyrket i 30-årene, og dagens visuelle kulturlandskap er derfor ganske ungt. De
mest synlige sporene etter nybrottsarbeidet er også utallige steingjerder.

SKADBERG

LURA

Figur 5 Landskapselementer: kystlinje, kanaler, silhuetter, koller og høydepartier, samt
samferdselsanlegg som barrierer. (Kilde: Stedsanalyse, bybaneutredning/Norconsult.)

Bystruktur
Innenfor planområdet er 3 032 daa regulerte næringsarealer. Registreringer viser at der er 10 649
innbyggere og 44 076 sysselsatte innenfor planområdet. (Kilder er fra folkeregisteret og Statistisk
Sentralbyrå/bedriftsregister, begge sist oppdatert i 2014). Kommunenes bygningsregistre viser at der
er 4 020 boenheter innenfor planområdet.
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Figur 6 Dagens arealbruk og bystruktur på Forus. (Kilde: Stedsanalyse, bybaneutredning/Norconsult.)
Flere samferdselsanlegg ligger som barrierer i nord-sør retning: Jernbanen i øst, E39 mellom Forus
Øst og Forus Vest, Sentrumsvegen/ Forusbeen vest og sør for Sola sentrum og rullebanen for
flyplassen.
Et spesielt særtrekk ved Forus er de åpne kanalene for å lede overvann til tunneler som forhindrer
Stokkavatnet i å gjenoppstå. En tunnel går mot vest (Hafrsfjord) og en mot øst (Gandsfjorden), med
vannskille langs E39. Et annet særtrekk er at grunnforholdene i nesten hele næringsparken er svært
dårlige og består i hovedsak av siltholdig leire inntil 50 meter under terrengnivå. Alle bygg er derfor
stort sett pelet, mens gateløp og øvrige tomtearealer stort sett har blitt belastet med fjellmasser for
å framskynde setningsforløpet før utbygging.
Området har et nettverk av gang- og sykkelveier, og turveger gjennom grøntdragene, med
varierende standard og tilgjengelighet. Bystrukturen er i stor grad preget av monofunksjonelle
områder. Sola sentrum, Forus Øst og Lura har blandede funksjoner.
De etablerte boligområdene ligger på Godeset, Gausel og nordre Lura i øst, og på Sande og Skadberg
i vest. Forus Øst er ellers preget av eldre lager- og industribygg, kontorbygg og travpark. Eksisterende
bygningsmasse har ikke spesielle kvaliteter og området er klart for transformasjon. Kvaliteter i Forus
Øst er nærhet til sjø, utsikt og et potensiale for rekreasjonsarealer med gode landskapskvaliteter.
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Forus Vest er et næringsområde bygget ut med veinett i en klar grid-struktur. Strukturen har også
noen kvaliteter som grøntstruktur og kanaler. Forus vest i Sola kommune er det sist utbygde
området.
Et mindre område på Bærheim skal overføres fra Sandnes til Sola kommune. Dette boligområdet
ligger i gang- og sykkelavstand til næringsområdet på Forus. Sola sentrum ligger like utenfor
planområdet i vest. Dette er kommunesenter med sammensatte funksjoner med kvaliteter knyttet til
en urban struktur med gater og plasser.
Næringslivet på Forus
Forus er regionens desidert største næringsområde og er det næringsområdet i regionen som har
hatt størst sysselsettingsvekst over flere år. Forus har 40-45 000 sysselsatte og er lokaliseringssted
for flere oljeselskaper og store internasjonale selskaper innenfor leverandørindustrien. Forus er som
følge av avhengigheten til olje og gass mer sårbart enn andre næringsområder i regionen.
Hovedkontorene på Forus forvalter en stor andel av samlet norsk verdiskaping. Som følge av den
store andelen olje- og gassvirksomheter er verdiskapingen per ansatt på Forus klart høyere enn
landsgjennomsnittet.
Spesielt oljeselskapene og leverandørindustrien operer på det internasjonale markedet, og for disse
vil nærhet til flyplassen og et godt internasjonalt flyrutetilbud ha positiv betydning.
En analyse fra 2012 viser at halvparten av alle ansatte på Forus var direkte sysselsatt i olje- og
gassnæringen. Olje- og gassnæringen hadde til sammen fire ganger så mange ansatte på Forus som
den nest største næringen, varehandelen (4 500). Bygg og anlegg er tredje største næring og er
nesten like stor som varehandelen (4 300). De påfølgende fire næringene, bedriftsrettet
tjenesteyting, IKT, transport/renovasjon og kantiner, har til sammen 6 000 ansatte og består i stor
grad av bedrifter som leverer tjenester til bedriftene innen olje- og gassnæringen. Av mer
«tradisjonell» industri, har Forus 900 ansatte innen næringsmiddelindustri og 400 innen annen
vareproduserende industri og 200 innen byggevareindustri.
Forus har en sentral rolle i regionens samlede tilbud av næringsarealer. Det vil derfor være viktig at
Forus sin framtidige rolle og funksjon vurderes inn i en regional kontekst.

16

5

LANGSIKTIG MÅL FOR FORUS

5.1 Vedtatte føringer før oppstart av IKDP Forus
Kommunene vedtok ved behandlingen av oppstart av planarbeidet formålet med planarbeidet og
dette gir føringer for langsiktig utviklingsmål for Forus. De vedtatte punktene om planbestilling er
gjengitt i kursiv skrift:
- Legge til rette for at Forus kan videreutvikle og styrke sin rolle som nasjonalt viktig næringsområde.
Dette innebærer at planarbeidet skal ha næringsutvikling som et hovedhensyn i utredning av
planalternativ, vurdering og valg av løsninger. Ambisjonen er at planarbeidet skal gi føringer og
løsninger som videreutvikler og styrker Forus som nasjonalt viktig næringsområde. Naturlig bør
næringsutvikling inngå som et hovedelement i det langsiktige målet.
- Avklare Forus framtidige rolle og funksjoner i en regional kontekst.
Dette innebærer at de vurderinger som gjøres i planarbeidet skal forankres i vurdering av hvilke
regionale behov Forus skal medvirke til å dekke i et langsiktig perspektiv. Målet bør dermed være
tydelig på hvilken rolle Forus skal ha i å dekke regionens behov for næringsareal, boligareal, redusert
transportarbeid og sterke hovedsentra.
- Vurdere utvikling av gode og blandete områder for bolig og næring langs kollektivtraseene på Forus.
Dette innebærer at innenfor føringen om å utvikle Forus som næringsområde, skal avklares hvor og i
hvilket omfang planen bør åpne for boligformål i kombinasjon med næringsvirksomhet. Kan
boligbygging i soner langs kollektivaksene bidra til å styrke av Forus som næringsområde?
- Avklare muligheter og omfang av boligbygging i Forus’ randsoner.
Dette innebærer at planarbeidet skal undersøke muligheter for boligbygging i planområdets
randsoner, både innenfor planavgrensning og i naturlig tilgrensende områder utenfor. Dette har
mindre betydning for utforming av hovedmålet. Det behandles som et virkemiddel for å redusere
transportarbeidet til næringsområdet.
- Harmonisere utviklingen av Forus med utbygging av overordnet transportinfrastruktur.
Dette innebærer at det i planarbeidet skal utformes strategier for videreutviklingen av Forus
koordinert med utbyggingen av hovedinfrastruktur for transport i byområdet, fastlagt i Bypakke
Nord-Jæren, og vurdere eventuelle behov for transportinfrastrukturtiltak ut over Bypakke NordJæren fram til tidshorisonten 2040. Dette har mindre betydning for utforming av hovedmålet. Det
behandles som et virkemiddel for å sikre at arealbruk og transportinfrastruktur skjer i takt.
Oppsummert vil det langsiktige utviklingsmålet utformes med en tydelig ambisjon for videreutvikling
av Forus som nasjonalt viktig næringsområde. Dette i kombinasjon med en avklaring av målene Forus
skal ha i å dekke regionens behov for næringsareal, øvrige roller og funksjoner, redusert
transportarbeid og sterke hovedsentra.
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5.2 Utfordringer ved utvikling av Forus
Forus i den store sammenhengen
Forus har omtrent 30 % av arbeidsplassene i de tre kommunene. Områdets størrelse og potensiale
for fortetting og vekst innebærer at videreutvikling vil ha konsekvenser ikke bare for storbyområdet,
men også for regionen. I teorien kan store deler av regionens behov for næringsareal dekkes
innenfor varslet planområde.
Det er viktig å se konsekvensene av utbygging og fortetting av næringsarealer i en regional
sammenheng og ikke utelukkende ut fra behov på Forus. Samtidig er det viktig å planlegge for å
opprettholde og videreutvikle Forus som et av landets viktigste næringsområder med sentrale
næringsklynger av stor betydning også for regionens næringsaktivitet. Det er nødvendig å finne en
balanse mellom at Forus ha rom for utvikling og at dette skal skje i samspill med byområdet forøvrig.
Planarbeidet må forsøke å avklare hvilken rolle Forus skal ha i regionen sett i en kort, mellomlang og
lang tidshorisont.
I storbyområdet er det avsatt tilstrekkelig areal for boligbygging i regionalplanen og nylig vedtatte
kommuneplaner. Det er ikke det regionale boligbehovet som er avgjørende for vurdering av
boligbygging på eller i randsonen av Forus. Det er heller et spørsmål om lokalisering som kan
redusere transport og øke funksjonsblandingen på Forus. Sentralt i planarbeidet står derfor
spørsmålet om mer boligutbygging på eller nær Forus vil redusere byområdets totale
transportarbeid.
Dagens næringsområder på Forus mangler attraktive grøntdrag og hovedtraseer for gående og
syklende til rekreasjon og mosjon. Det er nødvendig å utvikle Forus slik at vi binder sammen og åpner
nye muligheter for kontakt mellom innbyggerne på tvers av kommunegrensene. Gjeldende planer
har rammer for en langt tettere utbygging enn det som finnes i dag, men uten områdekvaliteter som
kunne forsvart utnyttingsgraden. Planarbeidet vil for eksempel måtte utfordre muligheter til å
omdanne utbygde områder til grøntområder.
Framtidens næringsliv i regionen og på Forus
Vi må erkjenne at vi ikke har nok kunnskap om framtidens næringsliv og at vi på mange områder
planlegger for det ukjente. Hvordan kan planen innrettes mot å være forutsigbar og styringsdyktig,
men også være robust og ha tilstrekkelig fleksibilitet for å møte det ukjente og et framtidig næringsliv
som vi pr i dag ikke kjenner?
Mandatet til planarbeidet omtaler at Forus skal styrke sin rolle som nasjonalt viktig næringsområde.
Samtidig er et attraktivt Forus avhengig av at regionen er attraktiv. Et internasjonalt og nasjonalt
marked vil i stor grad forholde seg til hele regionen. Forus og øvrig region må ikke konkurrere med
hverandre, men komplettere hverandre. Dette må stå sentralt i vurderingen av langsiktige
utviklingsmål.
Regionen har behov for en større variasjon i næringslivet for å redusere den sterke avhengigheten av
petroleumssektoren. Regionen trenger forskningsbasert innovasjon for å sikre flere bein å stå på.
Regional næringsarealstrategi omtaler strategier for å satse på kunnskapsbasert verdiskaping.
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Naturressurser og kompetanse er to hovedfaktorer som gir Norge og regionen konkurransefortrinn.
Norge er et høykompetent naturressursland med et av verdens høyeste lønnsnivå. Da kan vi ikke
være «best og billigst», men må snarere være «best og dyrest». Hvilke kvaliteter tiltrekker talentene
og kunnskapsbedriftene? Dette vil være viktig å finne svar på for hele regionen, ikke for Forus alene.
Framtidens bedrifter må være kundedrevet, kunnskapsbaserte, globale og miljørobuste.
Regionen må være innstilt på kontinuerlige omstillinger og tilrettelegge for innovasjon,
gründervirksomhet og attraktive næringsklynger. Hvilke næringer regionen skal satse på vil være
tema, men løses ikke i planarbeidet. Planarbeidet må rettes mot de tema som planen kan påvirke og
som leder mot ønsket mål.
Regionalplan for Jæren fastslår at Forus skal tilrettelegges for næringsaktivitet i alle kategorier.
Planen må ta stilling til i hvilken grad Forus fortsatt skal ha et allsidig tilbud av næringsareal hvor også
arealkrevende virksomheter kan etableres, og hvor disse i så fall kan ha en riktig lokalisering innenfor
planområdet. Det er en utfordring for denne type næringsaktiviteter om de lokaliseres usentralt i
forhold til markedet, viktige knutepunkt for logistikk og arbeidskraftens lokalisering i byområdet.
Erfaring har vist at det er vanskelig å holde av arealer til industri og lager (kategori III formål) i en tett
byutvikling. God variasjon i næringsområder er viktig for å oppnå etablering av næringsklynger og
hele verdikjeder i næringslivet. I dag er Forus det eneste regionale næringsområdet med sentral
beliggenhet i byområdet som tilbyr etablering innenfor alle næringskategoriene. Som en motsetning
kan arealkrevende virksomheter og lokalisering av visse typer industribedrifter være i konflikt med en
bymessig utvikling av Forus.
Handel på Forus
Alle kommunene har som overordnede mål å styrke sine hovedsentra. I hvilken grad ønsker vi
handelsformål på Forus og hvordan kan handel på Forus spille på lag med sterke kommunesentre?
Planarbeidet bør vurdere behov for nye lokalsentre og handel i tråd med retningslinjer i Regionalplan
Jæren.
Ut fra Regionalplan Jæren og kommuneplanene er det et mål å tilpasse type handel og omfang til hva
som er nødvendig for å betjene innbyggere i nærområdet og ansatte. Det meste av varehandelen på
Forus i dag er ikke av en slik karakter.
Samferdsel
Nasjonal transportplan fastslår at byenes økte transportbehov skal dekkes av kollektivtransport,
sykkel og gange. Forus har i dag en reisemiddelbruk som er svært bilbasert. Endret
reisemiddelfordeling skal ses utfra tilgjengelighet til Forus med miljøvennlige transportmidler og i
forhold til nullvekstmålet.
Utbygging av bussveiene både nord-sør og øst-vest gjennom Forus, og sykkelstamveien, vil styrke
mulighetene for å endre reisevanene til, fra og internt på Forus. Utfordringen blir å finne fram til
gode virkemidler i planen, som bidrar til at næringslivet baserer sin persontransport på miljøvennlige
transportmidler. Men selv om bussveien gir nytt tilbud, vil mange eksisterende kontorarbeidsplasser
ligge for langt unna til at den oppleves attraktiv.
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Regionalplan for Jæren har fastlagt traseer for høyverdig kollektivtrafikk gjennom Forusområdet.
Bussveiene skal ha stor betydning for ny planstruktur, og vil være utgangspunkt for å plassere ulike
typer næringsvirksomheter og byforming.
Tilsvarende må funksjonsblanding med økt innslag av boligutbygging vurderes med hensyn til
hvordan dette kan bidra til at transportbehovet og arbeidsreiser med bil kan reduseres.
Næringstransport er nødvendig for verdiskapingen i regionen og for Forusområdet, og det er viktig
for næringstransporten at vi har et velfungerende transportsystem. I dagens situasjon opptar
arbeidsreiser med personbil en stor del av kapasiteten i veinettet. Kø og forsinkelser koster
næringslivet store summer pr år.
Områdekvaliteter
Forus skal oppleves trivelig for de som jobber der, de som bor i nærområdet og besøkende til
området. Det handler blant annet om bygningsutforming, utearealer og møteplasser.
Boligbygging på Forus er ikke et mål i seg selv, men kan være et virkemiddel for utvikling av et
attraktivt næringsområde med nye kvaliteter og redusert transportbehov. Dette sammen med
konsekvensene økt funksjonsblanding kan ha for langsiktig mål om å utvikle Forus som
næringsområde, må avklares gjennom planarbeidet.
Gjennomføring
Tre kommuner samarbeider om planen. For et best mulig resultat er vi avhengig av at området
vurderes samlet, og at kommunegrensene ikke blir styrende for valg av løsninger.
En plan som denne vil ikke være statisk, det vil være behov for justeringer og endringer underveis. En
vellykket utvikling av Forus avhenger av at kommunene også samarbeider i fortsettelsen, slik at
endringer skjer på bakgrunn av hva som er best for helheten, ikke for den enkelte kommune.
Innenfor det store planområdet er utfordringen å sørge for at hvert delområde får sin identitet og
rolle i byområdet.
Større infrastrukturtiltak og utvikling av offentlig tjenestetilbud har myndighetene et særskilt ansvar
for. En stor del av utviklingen som skal skje, vil imidlertid skje som transformasjon av eksisterende
områder i privat eie, og med ulike aktører innen områdeutvikling. Forus Næringspark er et eksempel
på en aktør som har en slik rolle på Forus. Her vil det være utvikling over tid, som vil bli påvirket av
markedets skiftende behov. Planen må inneholde verktøy til å styre rekkefølgen av utbygging og
takle en gradvis utvikling, slik at Forus framstår som et attraktivt område i hele planperioden.
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5.3 Visjon og mål for utvikling av Forus
Kommunene har valgt å legge til grunn en tidshorisont for planen til 2040. Regionalplan Jæren med
tidshorisont til 2040 legger de overordnede rammer og føringer for dette planarbeidet.
Kommuneplanene som nylig er vedtatt har planleggingshorisonter til 2026 (Sola), 2029 (Stavanger)
og 2030 (Sandnes). Det er vurdert som hensiktsmessig å koordinere tidshorisonten med
Regionalplanen som legger overordnede føringer for planarbeidet. Samtidig som planens
interkommunale og strategiske karakter gjør det aktuelt å strekke perspektivet ut over gjeldende
planhorisonter i kommuneplanene.
Dette kapittelet definerer hvilke ambisjoner regionen har for Forus fram mot 2040. Dette er viktig for
å klargjøre retningen for planarbeidet, skape felles forståelse for planprosessen og resultat av
planarbeidet, og avgrense omfanget. Målstrukturen er utviklet gjennom diskusjoner i
prosjektgruppen, workshops, samarbeidsmøter med næringslivet og overordnede myndigheter, samt
merknader til planprogrammet.
Visjon
Kommunene har valgt å definere en visjon som forsterker drivkraften som har preget næringslivet på
Forus: Forus – en drivkraft for framtidens næringsliv i regionen og landet. Visjonen griper fatt i
mandatet om å videreutvikle Forus som et nasjonalt viktig næringsområde i god balanse med
regionen for øvrig. Visjonen skal lede kommunene i retning av en interkommunal kommunedelplan
som gir en strategisk, helhetlig, robust og framtidsrettet plan for Forus.
Visjonen handler hovedsakelig om de områdene på Forus som i den kommende planen blir satt av til
næringsformål. Øvrige formål rundt næringsområdene vil støtte opp om et sterkt næringsliv.
Visjonen er valgt for å få fram betydningen næringsområdet fortsatt skal ha i regionen og landet.
Langsiktig mål og delmål
Det langsiktige målet er godt koordinert med regionalplanens mål for utvikling av byområdet, og
ivaretar hele planområdet. Målet er formulert med vekt på å gi Forus en naturlig tilpassing til
byområdet for øvrig og avklare områdets framtidige rolle.
Delmålene gjenspeiler sentrale plantema som inngår i blant annet regionalplanen, kommuneplanene
og Forus visjonen. Disse vil være førende for utviklingen av framtidens Forus. Planprinsippenes grad
av måloppnåelse skal utredes i forhold til langsiktig mål og delmål.
Strategier
Til hvert av delmålene er det pekt på strategier som skal bidra til effektiv måloppnåelse. Dette gir
føringer for utformingen av planen. Utredninger av ulike løsninger for å realisere strategiene blir
derfor en viktig del av planarbeidet. Det vil bli aktuelt å drøfte hvordan planen kan følge opp
regionale mål om næringsutvikling. Flere virkemidler og tiltak ligger utenfor det som lar seg løse i en
kommunedelplan med hjemmel i plan- og bygningsloven. Det kan være aktuelt å identifisere slike
oppgaver og virkemidler i løpet av prosjektperioden. Disse må deretter følges opp ved å lage en
oversikt som kan ivaretas av andre fora.
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Eksempler på oppgaver som vil bli aktuelle, men som ikke kan løses med virkemidler i plan- og
bygningsloven er:
 Tilrettelegge områder for arealkrevende virksomheter som har behov for samlokalisering
med øvrige bedrifter på Forus, eller betjener i hovedsak byområdet.
 Tilrettelegge for et allsidig og robust næringsliv med vekt på kunnskapsbedrifter,
teknologiintensive næringer, innovasjon og gründervirksomhet.
 Hvordan Forus skal bidra til å støtte opp om regionale næringsklynger.

Tabellen presenterer visjon, langsiktig utviklingsmål, delmål og tilhørende strategier, utviklet i
planprogramfasen. Disse vil være sterkt førende for videre innretning av planarbeidet. Vurderings- og
utredningstema vil skje med utgangspunkt i denne målstrukturen. Imidlertid kan det videre arbeid
avdekke behov for, eller ønsker om, å justere målstrukturen. Dette kan skje både i forbindelse med
at kommunene mottar innspill til valg av planprinsipp, og etter høring av endelig forslag til plan.
Under tabellen er vist noen forklaringer til innholdet i målstrukturen.

Visjon

Forus – en drivkraft for framtidens næringsliv i regionen og landet
Langsiktig mål

Forus skal bidra til en byutvikling(1) med regionale helhetsløsninger som ivaretar verdiskapingen,
effektiviserer arealforbruket og reduserer transportarbeidet, sikrer natur og kulturverdier og gir
høy livskvalitet.
Næringsutvikling
Forus skal utvikles som et
attraktivt næringsområde som
fremmer regionen
internasjonalt og nasjonalt.

Energi og klima
Forus skal utvikles i tråd med
nasjonale klimamål(2).
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Områdeattraktivitet
Forus skal utvikles med
kvaliteter som gjør området
attraktivt for næringsliv,
arbeidstakere og bosatte.

Strategier
Forus skal planlegges med:
Næringsutvikling

Energi og klima

Arealberedskap som bidrar til å Innovativ og fremtidsrettet
dekke regionens behov for
håndtering av klimaendringer.
næringsareal i og ut over
planperioden
Arealberedskap som muliggjør
nyetableringer av strategisk
viktige virksomheter

Teknologi som sikrer smart,
effektiv og miljøvennlig
energibruk.

Varierte krav til
tomteutnyttelse og
parkeringsdekning som legger
til rette alle typer
næringskategorier(4) og sikrer
miljøvennlig
reisemiddelfordeling.
Tilrettelegging for
videreutvikling og nyetablering
av sterke næringsklynger.

Transporttilgjengelighet og
arealbruk tilpasset regionens
mål om 0-vekst(3) i
personbiltrafikken

Områdeattraktivitet
Grøntdrag som sikrer
sammenheng med regional
grønnstruktur og en finmasket
områdeintern grønnstruktur
med blå-grønne kvaliteter.
Et attraktivt, finmasket nett
som separerer gående og
syklende
Med rammer for detaljhandel
og nærservice som betjener
ansatte og bosatte i
planområdet og bygger opp
under attraktive møteplasser.

Lokalsentra lokalisert med god
regional kollektivtilgjengelighet
og gode gang og
sykkelforbindelser.
Funksjonsblanding der
hensynet til godt leve og
oppvekstmiljø kan ivaretas
kombinert med hensyn til
Forus som næringsområde.
En utbyggingstakt harmonisert
med utbygging av overordnet
transportinfrastruktur.
Attraktive steder og
møteplasser basert på
eksisterende stedskvaliteter
(landskap, kulturminner,
bygninger o.l.)

Et veinett som prioriterer
framkommelighet for
næringstransport framfor
personbiltransport.

Tabell 1 Målstruktur for utvikling av Forus.
Forklaringer til tabellen:
(1) Byutvikling: Generell planlegging og utbygging av byområder (også utenfor senterområdene) med
hensyn til sosial, kulturell, økonomisk og fysisk utvikling.
(2) Klimamål: Kutte klimagassutslipp minst 40% sammenlignet med 1990 innen 2030.
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(3) 0-vekst mål: All vekst i persontransport etter 2014 tas med kollektiv, sykkel og gange. Dette
innebærer at også eksisterende bedrifter må redusere sin bilbruk for at nye bedrifter skal kunne ha
noe bilbruk. 0-vekstmålet innbefatter ikke næringstransporten.
(4) Næringskategorier: Næringskategori 1: Virksomheter med mange arbeidsplasser og/eller
besøkende i forhold til arealbehovet. Kontorvirksomheter er typiske eksempler. Næringskategori 2:
Virksomheter med middels antall arbeidsplasser og/eller besøkende i forhold til arealbehovet.
Næringskategori 3: Arealkrevende virksomheter med lav arbeidsplassintensivitet. Typiske eksempler
er produksjons- og lagerbedrifter.

Figur 7 Planområdet sett fra øst med Gandsfjorden foran. (Foto: Bitmap)
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6 PLANPROSESS OG METODIKK
Utforming av planforslag gjennomføres etter en trinnvis modell som er visualisert i figur. Først
spesifiseres innholdet i tre alternative planprinsipp, som viser tre prinsipielt forskjellige
utviklingsretninger for Forus.
Metodikken er valgt med bakgrunn i intensjonen om at dette skal være en plan med et strategisk
perspektiv. For å sikre at det strategiske perspektivet ivaretas i planutformingen, har kommunene
valgt en trinnvis tilnærming.
For å sikre medvirkning og involvering gjennom hele prosessen, vil kommunene gjennomføre en
begrenset høring til myndighetene og et åpent møte om planprinsippene før kommunene vedtar
planprinsipp. Prosessen koordineres med opplegget for medvirkning. Se kapittel 11 om medvirkning.

FASE 1:
Vurdere måloppnåelse
for tre alternative
planprinsipp

Begrenset høring
og åpent møte
Velge
planprinsipp

FASE 2:
Konkretisere fra valgt
planprinsipp til planforslag
som skal
konsekvensutredes

Figur 8 Utredningsprosessen
6.1 Utredning av planprinsipp - fase 1
Planprinsippene vil vurderes mot grad av måloppnåelse for de mål som er satt for utviklingen av
Forus, kfr kap. 5.
Deretter velges et planprinsipp eller mest sannsynlig en kombinasjon av elementer fra de tre
vurderte planprinsippene. Dette er første fase.
6.2 Metodikk og vurdering av planprinsippene - fase 1
For hvert planprinsipp skal vurderes i hvilken grad planprinsippet bidrar til oppnåelse av målene som
er satt for utviklingen av Forus, samt hvilke konsekvenser dette har i en regional sammenheng.
Målene for utviklingen av Forus framgår av kapittel 5. Til hvert av delmålene er det utformet
strategier som skal bidra til måloppnåelse.
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For å gjøre vurderingen av måloppnåelse mest mulig transparent og etterprøvbar vil det utformes
indikatorer på måloppnåelse. Eksempelvis kan dette se slik ut:
Mål: Forus skal utvikles i tråd med nasjonale klimamål.
Strategi: Transporttilgjengelighet og arealbruk tilpasset regionens mål om 0-vekst i
personbiltrafikken.
Indikator: Planprinsippenes antall og type nye m2 næringsareal i soner med ulik grad av
regional kollektiv- og sykkeltilgjengelighet.
Dersom det i et planprinsipp medfører høyere grad av arbeidsplassintensive næringsbygg lokalisert i
områder med lav kollektivtilgjengelighet, vil dette da gi lavere måloppnåelse.
Utforming av detaljert metodikk for måloppnåelse og indikatorer vil bearbeides i videre arbeid.
Sammenstilling opp mot regional kontekst, og vekting av måloppnåelse i de ulike planprinsippene
gjennomføres i utrednings av planprinsipp - fase 1.
Utgangspunkt for utredningsarbeidet blir delmål og strategiene i tabell 1, kapittel 5.3 om målstruktur
for utvikling av Forus. Vi vil søke etter relevante utredningstema for å belyse hvordan
planprinsippene tilrettelegger for regionale helhetsløsninger for følgende tema:
 Regionen og by- og kommunesentrene
 Befolkningsutvikling på Forus og forholdet til befolkningsutvikling i regionen for øvrig
 Folkehelse og levekår
 Transport i en regional kontekst
 Risiko og sårbarhet
Dette vil være viktig å belyse for å identifisere målkonflikter mellom planløsninger med utgangspunkt
i regionens behov og Forus behov.
6.3 Offentlig prosess før planprinsipp velges
For å sikre medvirkning og involvering gjennom hele prosessen, legger kommunene opp til å avslutte
fase 1 med en offentlig prosess om gjennomført utredning og anbefaling til valgt planprinsipp.
Overordnede myndigheter blir tilskrevet og vi forbereder et åpent møte der også andre får anledning
til å uttale seg. Prosessen koordineres med opplegget for medvirkning se kapittel 11 om medvirkning.
6.4 Utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning - fase 2
I fase 2 skal kommunene utarbeide et planforslag basert på det valgte planprinsippet. Planforslaget
konsekvensutredes i samsvar med KU - forskriften. Det skal utarbeides et planforslag med
bestemmelser/retningslinjer, arealplankart og en planbeskrivelse.
6.5 Høring av planforslag ved førstegangsbehandling
I henhold til plan og bygningsloven §11-14, legges planforslaget ut til offentlig høring etter
førstegangsbehandling i de tre kommunene.
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7

PRESENTASJON AV PLANPRINSIPP

Det vurderes måloppnåelse for tre planprinsipp som skal være realistiske og gjennomførbare
innenfor tidshorisonten fram til 2040. Planprinsippene skal belyse innhold i tråd med:
 Langsiktig mål for Forus
 Politisk bestilling vedtatt i kommunene før oppstart av planarbeidet
 Kjent kunnskap om utfordringer på Forus og nasjonale og regionale føringer
Alternativene legger til grunn Forus rolle som nasjonalt og regionalt viktig næringsområde skal
videreutvikles. Næringsandel er derfor hovedvariabel i alternativene. Alle planprinsippene skal legge
til grunn infrastrukturen som skal etableres gjennom Bypakke Nord-Jæren. Senterstrukturen i
Regionalplan Jæren skal også innarbeides, men nye lokalsentre skal vurderes.
7.1

Alternativ basis: delt Forus, næringsby langs kollektivaksen og funksjonsblanding i øst og
vest.
Oppsummering
Ideen bak alternativet er å følge opp vedtatt
regionalplan og kommuneplaner.
 Gjeldende, vedtatte planer og
regionalplanens disponering av golfbanen
og Skadberg i Sola er tatt inn i alternativet.
 Dette alternativet forutsetter utbygging av
gamle Forus stasjon.

Identitet
 Byutviklingsstrategiene til Stavanger, Sola og Sandnes benyttes til å bygge blandet næringsog boligbebyggelse rundt knutepunkter og holdeplasser.
o Kollektivaksen Stavanger-Sandnes-Sola styrer utviklingen.
o Grøntdrag i øst og i vest.
 Forus vil være et stort og adskilt næringsområde med godt sorterte næringskategorier der
kvaliteter betjener ulike næringsbehov.
Senterstruktur
 Gjeldende senterstrukturer inngår: Lokalsenter Forus øst (Gauselstasjon), bydelssenter Lura,
og kjøpesenter Tvedtsenteret og Kvadrat
 Offentlig og privat tjenesteyting som betjener den nye bolig/næringsbebyggelsen (2020 Park
og Skadberg og kollektivaksen Stavanger-Sola Sandnes).
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Ved videre transformasjon, omforming og boligutbygging er det mulig å innpasse nye
lokalsentre i tråd med prinsippene for 10 minutters byen.

Rekkefølge
 Prioritering av utbygging nær holdeplasser i områder med best kollektivdekning i de enkelte
kommunene. Kollektivdekning i tråd med regionalplan, kommuneplaner og Nord Jæren
pakken.
Sortering næringskategori
 Prioritering av næringskategori 1 nærmest holdeplasser langs hovedkollektivtrasèen.
 Kategori 2 og 3 nærmest Solasplitten og Løwenstrasse.
Funksjonsblanding
 Det forutsettes i hovedsak ren næring langs hovedkollektivtraseen øst-vest mellom
travbanen og boligområdet på Skadberg, ikke blanding med boligformål her.
 Funksjonsblanding med boligformål tillates langs kollektivtraseen Sandnes-Stavanger og i
vest (Skadberg).
Grøntstruktur
 Grøntstrukturer i nord-sør retning langs Gandsfjorden og på Skadberg utvikles.
 Grøntstrukturer langs Foruskanalen og hovedkollektivaksen øst-vest styrkes.
7.2

Alternativ 1: Komprimert og avgrenset utbygging
Oppsummering
Ideen bak alternativet er en oppstramming av
utbyggingsområdene der en prioriterer
utbygging med høy utnyttelse i tydelig
avgrensede områder langs
hovedkollektivtraseen. Store arealer ligger
ubebygde, og kan tas i bruk i et langsiktig
perspektiv.
 Innskrenker vedtatte planers muligheter til
å bygge ren kategori 1 næring til områdene
langs hovedkollektivtrasè øst-vest mellom
travbanen og boligområdet på Skadberg,
inklusive nordre delen av golfbanen.
 Dette alternativet forutsetter ikke
utbygging av gamle Forus stasjon, Lura
stasjon, heller ikke transformasjon på
Nortura, 2020 Park og Forus travbane.

Identitet
 Identiteten vil preges av de tette bystrukturene langs kollektivaksene, med like høy og tett
utnyttelse som i basis-alternativet. Alternativet tillater høyhus.
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Utbyggingsområdet utgjør en kontrast til områdene utenfor kollektivaksen som i
utgangspunktet beholdes som i dag. Fremtidig utvikling etter 2040 sikres ved hensynssoner
og etablering av grøntområder.

Senterstruktur
 Gjeldende senterstrukturer inngår: Lokalsenter Forus øst (Gauselstasjon), bydelssenter Lura,
og kjøpesenter Tvedtsenteret og Kvadrat
 Offentlig og privat tjenesteyting som betjener den nye bolig/næringsbebyggelsen på
Skadberg og langs kollektivaksen Stavanger-Sandnes kan etableres.
Rekkefølge
 Kun utbygging med høy tetthet av områder nær holdeplasser med best kollektivdekning i
den enkelte kommune.
Sortering næringskategori
 Kun næringskategori 1 nærmest holdeplassene i områdene langs hovedkollektivtrasèen østvest mellom travbanen og boligområdet på Skadberg, inklusive nordre delen av golfbanen.
 Forsiktig utbygging av kategori 2 og 3 i øvrige områder, dersom dette ikke er i konflikt med
hensynssoner.
 Sikrer reserve på lang sikt av næringsarealer til kategori 2 og 3.
Funksjonsblanding
 Det forutsettes kun ren næring langs hovedkollektivtrasè øst-vest mellom travbanen og
boligområdet på Skadberg, ikke blanding med boligformål her.
 Funksjonsblanding med boligformål tillates langs kollektivtraseen Sandnes-Stavanger.
Grøntstruktur
 Grøntstrukturer i nord-sør retning langs Gandsfjorden og på Skadberg utvikles.
 Grøntstrukturer langs Foruskanalen og hovedkollektivaksen øst-vest styrkes.
 Det legges hensynssoner som sikrer muligheter å etablere grøntområder nord - sør i kategori
2 og 3 områdene nord og sør for Foruskanalen.
7.3

Alternativ 2: Funksjonsblanding – næring / bolig
Oppsummering
Ideen bak alternativet er å bygge ut hele Forus
med blandet formål som sikrer næring, bolig og
tjenesteyting – en ny bydel.
 Gjeldende, vedtatte planer samt
regionalplanens disponering av golfbanen
og Skadberg i Sola er tatt inn i alternativet.
 Dette alternativet forutsetter utbygging av
gamle Forus stasjon og ny øst-vest
kollektivtrase til denne.
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Eksisterende hovedkollektivruter
oppgraderes til bussvei via Forus stasjon
med de tilhørende
transformasjonsområdene.
Etablering av ny togstasjon i Luraområdet.

Identitet
 Byutviklingsstrategiene til Stavanger, Sola og Sandnes benyttes til å bygge blandet næringsog boligbebyggelse rundt knutepunkter og holdeplasser.
o Kollektivaksen Stavanger-Sandnes-Sola styrer utviklingen i stor grad.
o Brede grøntdrag øst-vest og nord-sør.
 Forus vil være et stort blandet næringsområde med godt sorterte næringskategorier der
bymessige kvaliteter betjener ulike næringsbehov.
Senterstruktur
 Gjeldende senterstrukturer inngår: Lokalsenter Forus øst ved Gausel stasjon, bydelssenter
Lura, og kjøpesenter Tvedtsenteret og Kvadrat
 Offentlig og privat tjenesteyting som betjener den nye bolig/næringsbebyggelsen.
 Transformasjon, omforming og boligutbygging krever innpassing av nye lokalsentre i tråd
med prinsippene for 10 minutters byen.
Rekkefølge
 Prioritering av utbygging nær holdeplasser i områder med best kollektivdekning i den enkelte
kommunene.
 Kollektivdekning i tråd med regionalplan, kommuneplaner og Nord Jæren pakke, samt nye
stasjoner på gamle Forus og Lura, samt bussvei langs gamle Forusvei.
Sortering næringskategori
 Prioritering av næringskategori 1 nærmest holdeplasser i hovedkollektivtrasè.
 Kategori 2 og 3 nærmest Solasplitten og Løwenstrasse.
Funksjonsblanding
 Det forutsettes ren næring i kategori 2 og 3 i hovedsak langs Solasplitten og Løwenstrasse,
ikke blanding med boligformål her.
 Funksjonsblanding med boligformål tillates langs alle kollektivtraseene.
 Langs den nye hovedkollektivaksen gjennom vestlig del av Skadberg forutsettes hovedsakelig
rent boligformål.
Grøntstruktur
 Grøntstrukturer i nord-sør retning langs Gandsfjord og på Skadberg utvikles.
 Bredere grøntstrukturer langs Forus kanalen og hovedkollektivaksen øst-vest styrkes.
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8

KONKRETISERING AV PLANPRINSIPP TIL PLANFORSLAG

Etter valg av planprinsipp skal dette konkretiseres til planforslag. I denne forbindelse blir mottatte
merknader til planprogrammet en nyttig kilde til informasjon og vurderingsbehov. Merknadshefte
finnes som vedlegg til planprogrammet. Planforslaget skal konsekvensutredes. Det vil være aktuelt å
utarbeide alternativer innenfor planforslaget, tematisk eller geografisk avgrenset. Kommunene må
ta stilling til metodikk for konsekvensutredningen av planforslaget. Forskrift om
konsekvensutredninger legges til grunn for arbeidet.
Matrisene under er ikke uttømmende og vil om nødvendig bearbeides før planutarbeidelsen. Vi vil
vurdere det videre utredningsbehovet etter at planprinsippene er utredet, for å sjekke at nivået er
tilpasset detaljeringsgraden planen skal ha.
8.1 Arealbruk og prinsipper for funksjonsblanding
Begrunnelse for utredningsbehov
Planområdets sentrale plassering mellom Stavanger, Sandnes og Sola samt betydningen som
næringsområde, gjør at området skal vurderes ut ifra en regional kontekst. Bussveien og E39
danner strukturerende traseer og har påvirkning på hvordan området skal planlegges, det samme
vil tilknytning til overordnede grøntstrukturer ha. Prinsippene følger mål satt i Regionalplan for
Jæren.
Her skal det avklares hva som skal være Forus-modellen for bymessighet. Graden av bymessighet
vil variere fra høy intensitet rundt for eksempel plassering av senterstruktur og bussveien, til lav
intensitet i form av tradisjonelle industriområder med lagerfunksjoner i områder med lav kollektiv
dekning. Behovet for ny senterstruktur skal detaljeres som følge av planprinsippet som velges.
Typer av funksjoner som kan blandes og hvor tett ulike funksjoner kan kombineres må vurderes.
Funksjonsblanding der hensynet til godt leve- og oppvekstmiljø kan ivaretas kombinert med
hensyn til Forus som næringsområde skal vektlegges. Forusområdet skal planlegges med kvaliteter
som gjør området attraktivt for næringsliv, arbeidstakere og bosatte, og det skal være enkelt å
ferdes til og fra samt internt i området uten bil.
Utredninger og avklaringer som foreligger
 Regionalplan for Jæren 2013-2040
 Kommuneplaner Sola, Sandnes, Stavanger
 Forusvisjonen som inspirasjonsmateriale
 Vannplan for Forus
Utredningsbehov og analysetema
 Behov og lokalisering av funksjonsblanding,
differensiering i de ulike delene innenfor
planområdet, vurdering av fordelingen
mellom kategori 1, 2 og 3 og behov for rene
boligområder
 Tilkobling til overordnede grøntstrukturer og
grønne forbindelser inn i planområdet
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Metode
 Miljøanalyse og sonering
 Kartlegginger
 Kartlegging reisemønster
 Innhente data
 Statistikk
 Referanser fra relevante prosjekter
 Anbefalinger fra stedsanalyse
 Innspill fra Europan-prosjekter










Vurdere en ny senterstruktur utfra valgt
planprinsipp. Senterstrukturen skal tilby nye
bymessige møteplasser på Forus.
Vurdere kulturformål i evt ny senterstruktur
Vurdere forholdet mellom landbruk og
bymessighet i et lengre perspektiv
Følge opp valgt planprinsipp mht.
disponering av Skadberg/ golfbaneområdet.
Som følge av valgt planprinsipp skal
disponering av Forus travbane avklares i
planforslaget.
Vurdere å plassere nye idrettsanlegg
innenfor planområdet. Arbeidet skal ta
utgangspunkt i påpekte behov for nye
anlegg, tilgjengelighet og andre kriterier for å
vurdere regionale og kommunale anlegg
innenfor planområdet.



Handelsanalyse hvis valgt planprinsipp
foreslår ny senterstruktur med
handelsformål

8.2 Boligutvikling
Begrunnelse for utredningsbehov
Prosjektet skal vurdere utvikling av gode blandete områder for bolig og næring langs
kollektivtraseene på Forus samt boligutbygging i randsonene til Forus, jfr bestillinger ved politisk
behandling før planoppstart.
Som følge av planprinsippet som velges skal vi beskrive ønsket boligstruktur for Forus.
Kommunenes framtidige boligvolum innenfor planområdet skal ses i sammenheng med regionens
framtidige behov og den enkelte kommunes utbyggingsstrategi. Boligbehovet skal ses i
sammenheng med strukturelle og demografiske forhold i samfunnet (familiestruktur,
alderssammensetning, boligpreferanser, urbanitet, kulturbakgrunn, fødselsoverskudd,
flyttemønster mm).
Planforslaget skal detaljeres opp mot målsettinger for utviklingen av regionen vedrørende barn og
unge, folkehelse, tilgjengelighet mm.
Utredninger og avklaringer som foreligger
 Fylkeskommunens analyse angående boligbehov
 Regionalplan for Jæren 2013-2040
 Kommuneplaner Sola, Sandnes, Stavanger
 Levekårsundersøkelser
 Forusvisjon som inspirasjonsmateriale
Utredningsbehov og analysetema
 Vurdering av antall og typer boliger,
tetthetsgrad og funksjonsblanding

Metode
 Regionsanalyse om kapasitet og gjeldende
planer versus behov
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Vurdere nærhet til grønnstruktur og
finmasking inn i planområdet.
Vurdere behov for nye skoler og
barnehager som følge av ny
boligutbygging. Muligheter for
interkommunalt samarbeid må utredes
hvis skole og barnehage skal være felles
for to eller alle tre kommunene. Andre
behov for offentlige tjenester må også
vurderes.
Utarbeide prinsippskisser og
visualiseringer som beskriver
differensierte bomiljøer i sammenheng
med omgivelsene
Miljø: Hvor finnes det trygge og gode
områder for boligformål på Forus? Støy
(trafikk, fly, næring), lukt, støv,
faremomenter, trafikk- og
parkeringspress, lokalklima, nærhet til
friområder.





Kartlegge eksisterende og planlagte
boligområder og avstander til Forus
Kartlegge /referanser ulike bomiljøer
Kartlegge premisser for gode bomiljø

8.3 Næringsutvikling
Begrunnelse for utredningsbehov
Planarbeidet skal legge til rette for at Forus kan videreutvikle og styrke sin rolle som nasjonalt
viktig næringsområde, og med dette fremme regionen både internasjonalt og nasjonalt. Det må
tilrettelegges for nyetableringer, videreutvikling og omstilling fra olje/gassnæringer til andre
næringer som gjør nytte av eksisterende kompetansemiljøer. Forusområdet er stort.
Arealberedskap og evne til å dekke regionens behov for næringsareal i og utover planperioden
innenfor Forusområdet skal vurderes. Planen bør sikre muligheter for etablering av strategisk
viktige virksomheter.
UiS og IRIS starter et forskningsprosjekt i 2016 om innovasjon i regionens næringsliv. Framdriften
er tilnærmet sammenfallende med planlagt framdrift for IKDP Forus, og det er svært aktuelt å
hente informasjon til bruk i planarbeidet.
Utredninger og avklaringer som foreligger
 Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen, Greater Stavanger mai 2015
 This is a billion dollar country 2012
 Kunnskapsinnhenting om næringslivets lokaliseringspreferanser
 Sysselsatte Forus oversikt 2015
 Forusvisjon som inspirasjonsmateriale
 Strategisk næringsplan 2013-2025, Greater Stavanger
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Utredningsbehov og analysetema
 Hvordan planen kan bidra til omstilling i
næringslivet som gjør nytte av
eksisterende kompetansemiljøer
 Samspill i næringsklynger mellom Forus og
andre næringsområder i regionen
 Krav til kvaliteter som skal bidra til et
attraktivt område for næringsetableringer
og arbeidstakere.
 Behov, fordeling og lokalisering av
næringskategorier 1, 2 og 3.
 Behov og muligheter for møteplasser som
betjener næringslivet.
 Smart teknologi, infrastruktur

Metode
 Analysere behov og kapasitet i regionen.
 Søk etter virkemidler som kan omsette
strategier om attraktivitet til virkemidler i
plan.

8.4 Klimaregnskap og energiplanlegging
Begrunnelse for utredningsbehov
Framtidsrettet energi- og transportløsninger vil stå sentralt i en utvikling av Forus. Det bør
planlegges for energiforsyning samlet for hele området. Nybygg skal prosjekteres etter kriterier for
passivhus- og lavenergibygg- yrkesbygg. Transport til og fra området bør skje i størst mulig grad
med kollektiv, sykkel og gange, og valg av løsninger må bygge opp under regionens mål om 0-vekst
i personbiltrafikken.
Det blir aktuelt å dokumentere de samlede konsekvensene av planforslaget gjennom et samlet
klimaregnskap som viser framskriving med og uten tiltak. Metoder og detaljeringsgrad må
avklares. Det bør gjennom arbeidet settes ambisiøse mål for utslippsreduksjoner (jf. statlige
planretningslinjer)
Utredninger og avklaringer som foreligger
 Forusvisjon som inspirasjonsmaterial.
Utredningsbehov og analysetema
 Klimaregnskap som viser klimagassutslipp
fordelt på kilder/sektorer.
Klimaregnskapet må vise framskriving
både med og uten tiltak.
 Utrede ulike energisystemer inkl. mulighet
for fjernvarme til større deler av
planområdet
 Vurdere teknologi som gir effektiv og
miljøvennlig energibruk, herunder
passivhus, lavenergi kontorbygg,
energiøkonomisering med mer.

Metode
 Klimaregnskap
 Kartlegging av tilgang på miljøvennlige
energiressurser
 Framskriving av utslippene med og uten nye
tiltak
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Klimaregnskap må også ses opp mot
utredningene i forbindelse med transport
og reduksjon i transportbehov

8.5 Klimatilpassing og overvannshåndtering
Begrunnelse for utredningsbehov
Området dekkes av to nedbørsfelt. Det vestre nedbørsfeltet drenerer via Foruskanalen og tunnel
under Åsen til Hafrsfjord. Det østre nedbørsfeltet drenerer i tunnel/rør til Gandsfjorden. Disse
systemene ble bygget fra ca. 1975 og frem til 1995. Med de nedbørsintensitetene som har vært til
nå har systemet klart å ta unna, uten at man har hatt flomhendelser.
Klimaendringene stiller nye krav til en holistisk planlegging og tankegang. Det kommer mer vind,
mer regn og kraftigere regnskyll i fremtiden som gir oss store utfordringer. Problemstillinger
omkring overvannshåndtering, flom og håndtering av ekstremvær må vurderes i planen.
Næringsdelen av Forus består i dag av store asfaltområder. Området har lite fall, og høy
grunnvannstand som medfører at vannet vanskeligere transporteres bort.
Utredninger og avklaringer som foreligger
 Vannplan for Forus, Cowi desember 2015 (dekker store deler, men ikke hele)
 Forusvisjon som inspirasjonsmaterial.
Utredningsbehov og analysetema
 Vurdere hvordan eksisterende
overvannsanlegg vil fungere under
framtidens ekstrem nedbør
 Gi anbefalinger om tiltak/oppgradering av
overvannsnett
 Vurdere hvilke områder som kan benyttes
til fordrøyning, og hvor disse evt. bør ligge
(balløkker, parkeringsplasser, veger o.l)
 Vurdere mulighet for kjellere, og hvor
dette evt. kan tillates
 Vurdere om andre endringer i klimaet vil
kunne ha innvirkning på området

Metode
 Teste nye utbyggingsområder i vannmodellen
for Forus
 Utarbeide klimaanalyse
 Vurdere alternative måter å fordrøye vannet,
f.eks grønne tak, permeable
parkeringsdekker

8.6 Landskap og grønnstruktur
Begrunnelse for utredningsbehov
Utredningen skal vise hvordan de historiske sporene og viktige trekk i eksisterende landskapsbilde
blir ivaretatt i planforslaget. Videre skal utredninger vise hvordan grøntstrukturen vil bidra til å
fremme attraktive steder, møteplasser og korridorer.
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Prosjektet har startet en stedsanalyse som skal sammenfatte tidligere innspill fra stedsanalyser,
Europan prosjekter og Forusvisjonen, og gi foreløpige anbefalinger til planarbeidet. Den
oppdaterte stedsanalysen vil bli viktig grunnlag for videre arbeid med landskap og grønnstruktur.
Utredningsbehov vil variere i forhold til hvordan valgt planprinsipp. Grønnstrukturen får ulik
funksjon avhengig av omfang og lokalisering av boligformål i planområdet.
Utredninger og avklaringer som foreligger
 Stedsanalyser for Forus Vest, Forus Øst, Skadberg og Sola golfbane
 Forusvisjonen, spesielt del 2- by, rom og landskap
Utredningsbehov og analysetema
 Vurdere nye blå/grønne akser i øst-vest
retning og nord-sør retning, inkludert
langs Gandsfjorden
 Vann som sentralt element i
grønnstrukturen
 Solforhold
 Hvordan landemerker ivaretas i området
 Høyder, volum, skala og former i
landskapet – høyhusstrategi
 Sammenhengende nett for gående og
syklende der det er aktuelt som del av
grøntstrukturen
 Uteområder og sosiale møteplasser

Metode
 Få fram konklusjoner i tidligere landskaps- og
stedsanalyser
 Vurdere planforslaget opp mot stedsanalysen
 Utarbeide sol-/skyggeanalyse for ny
bebyggelse
 Vurdere nye volumer og skalaer
 Vurdere rolle og kvalitet til foreslåtte
grøntdrag

8.7 Stedsidentitet
Begrunnelse for utredningsbehov
Stedsidentiteten til Forus er knyttet til oljevirksomheten og området som sete for suksessrike
bedrifter med en høy teknologisk kompetanse og en stolthet relatert til dette.
Videre arbeid vil ta utgangspunkt i den helhetlige stedsanalysen som er under arbeid i regi av
prosjektet. Stedsanalysen må ta hensyn til de historiske sporene som finnes på Forus, samt til
Foruskanalen for å bygge opp under og forsterke Forus sin egen stedsidentitet og særegenheter.
Det vil være aktuelt å bygge på identiteten knyttet til høyteknologi, olje og gass og relatere til
grundervirksomhet og drivkraft.
Utredninger og avklaringer som foreligger
 Stedsanalyser for Forus Vest, Forus Øst, Skadberg, golfbane på Bærheim
 Forusvisjonen spesielt del 2:- by, rom og landskab, og del 4: bebyggelse typologier
Utredningsbehov og analysetema

Metode
 Få fram konklusjoner i tidligere landskaps- og
stedsanalyser
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Finne ut hva som skal kjennetegne Forus
som sted, herunder kulturminner og
kulturlandskap
Avdekke brukere av Forus sin oppfatning
av hva som skaper stedet



Sosiokulturell stedsanalyse

8.8 Folkehelse
Begrunnelse for utredningsbehov
Bærekraftig utvikling og fysisk og psykisk helse for alle er overordnete mål for kommunenes
arbeid. Det betyr en langsiktig holdbar utvikling miljømessig, sosialt og økonomisk, og likeverdige
levekår for alle befolkningsgrupper. En sammensetting av formål og virksomheter som fremmer
mangfold og utjevner sosiale levekår i befolkningen, vil være viktig å utrede og oppnå i planen.
God infrastruktur og grøntområder vil bidra til økt kvalitet i levekårene for alle befolkningsgrupper.
Utredninger og avklaringer som foreligger
 Levekårsundersøkelser for de tre kommunene basert på tall fra 2012
Utredningsbehov og analysetema
 Kartlegge status vedrørende
levekårsforhold
 Kartlegge tilgjengelighet (universell
utforming)

Metode
 Innhente levekårsdata for området og
vurdere tiltak som kan bidra til bedring
 Feltarbeid og registrering

8.9 Naturmangfold
Begrunnelse for utredningsbehov (hva er beslutningsrelevant?)
Mye av området er utbygd, men det finnes noen grønne lunger sentralt i området, i tillegg til
grøntdragene langs Gandsfjorden i øst og over Kjerrberget i vest.
Ulike deler av Forus har ulike kvaliteter og der kan være lokaliteter for ulike arter. Det må derfor
gjennomføres kartlegging av naturtyper, hvilke arter som finnes og økosystemene disse lever
innenfor. Rødlistede arter må tas særlig hensyn til. Hvordan det nye planforslaget vil påvirke
naturmangfoldet må utredes. Naturmangfoldsloven skal legges til grunn.
Utredninger og avklaringer som foreligger:
 Ingen kjente
Utredningsbehov og analysetema
 Rødliste plante- og dyrearter
 Naturtyper
 Områdenes økologiske verdi som
opphold- og spredningsareal for arter
 Planforslagets påvirkning på viktige og/eller sjeldne arter og leveområder.

Metode
 Feltarbeid og registrering av funn
 Innhente data fra nasjonale og lokale kart- og
databaser
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Mulighet for å lage nye forbindelser for
spredning av arter

8.10 Transport
Begrunnelse for utredningsbehov
Planområdet er et stort ensartet område med spredt utbyggelse og store avstander. Området har
en høy bilandel og god parkeringsdekning. Høy bilandel og stor belastning på veinettet morgen og
ettermiddag påfører næringstransporten og kollektivtransporten forsinkelser i rushtiden.
Innenfor temaet transport skal det utredes hvordan planforslaget kan løse nullvekstmålet, og
hvordan planen kan håndtere valgt planprinsipp sin turproduksjon for alle trafikanter.
Utredninger og avklaringer som foreligger:
 Regionalplan for Jæren
 Bypakke Nord-Jæren med bussveien
 Kommuneplaner
 Kommunedelplan for parkering for næringsområdene på Forus og Lura
 Kommunenes trafikksikkerhetsplaner
Utredningsbehov og analysetema
 Utrede hovednettverk for gange. Foreslå
rammer for kvalitet på gangnett (f.eks.
direkte forbindelser mellom
hovedinnganger og
holdeplass/senterstruktur).
 Utrede hovednett for sykkel. Foreslå
rammer for kvalitet på sykkelnett (f. eks
bredder på sykkelfelt eller -vei, prinsipper
for kryssløsninger).
 Vurdere kollektivnettverket med
utgangspunkt i Bussveien.
 Foreslå rammer for kvalitet på gangnett
(f.eks. direkte forbindelser mellom
hovedinnganger og
holdeplass/senterstruktur).
 Utrede tilgjengelighet til holdeplasser og
senterstruktur.
 Utrede hierarkiet i veinettet. Dagens
veinett og kapasitet legges til grunn.
Belyse og beskrive flaskehalser.
 Utrede tiltak for å prioritere
næringstransport framfor
personbiltransport. Inkludert vurdering av

Metode
 Vurdere bruk av ATP-modellen (Areal- og
transportmodellen).
 Benytte reisevaneundersøkelsen for NordJæren fra 2012.
 Vurdere bruk av GIS-programmet ArcMap for
å analysere og illustrere de ulike
utredningene.
 Benytte befolkningsdata og Bedrifts- og
foretaksregister (BoF).
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felles håndtering av gods- og
vareleveranser.
Utrede parkeringsstrategi for området
med utgangspunkt i planforslag, eller
vedtatt plan, for kommunedelplan for
parkering for næringsområdene på Forus
og Lura. IKDP Forus skal vurdere parkering
i forhold til ny arealbruk. Vurdere
lokalisering av felles parkeringsanlegg og
arealdifferensiert norm.
Tilgjengeligheten til planområdet fra
Nord-Jæren for å vurdere mål om ny
reisemiddelfordeling.
Tilgjengeligheten fra planområdet for å
vurdere mål om ny reisemiddelfordeling.
Foreslå tiltak og rekkefølgekrav for alle
trafikanter.

8.11 Rekkefølge i utbygging
Begrunnelse for utredningsbehov (hva er beslutningsrelevant?)
Forus er dekket av en rekke planer: Regionalplan for Jæren, Kommuneplaner, områderegulering og
detaljreguleringer. Alle planer stiller krav om utbygging og rekkefølgetiltak. Det er en bred palett
med forskjellige tiltak, delvis utover kommunegrenser og planlagt av ulike myndigheter.
Utviklingen av Forus skal harmoniseres med utbygging av overordnet transportinfrastruktur, jfr
kommunenes vedtak før planoppstart. Fellesfunksjoner som er viktige for hele planen bør
prioriteres for tidlig gjennomføring og kostnadene bør deles av hele eller store deler av
planområdet.
Her skal avklares avhengigheter mellom de enkelte delområdene i planområdet, og mellom
utbyggingsområder og infrastruktur. Det blir viktig å skille mellom forhold som må ivaretas og
avklares i denne planen, og hva som kan vente til detaljering i neste plannivå.
Hvilke aktører som skal stå for tilrettelegging og utvikling etter at planen er vedtatt bør vurderes
fordi det kan ha betydning for utforming av planen.
Utredninger og avklaringer som foreligger:
 Vedtatte rekkefølgetiltak
 Regionalplan Jæren
 Utbyggingsavtaler
 Forusvisjonen som inspirasjon til gradvis utvikling av tomter (del 4).
 Kommunenes skolebruksplaner og barnehagebruksplaner
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Utredningsbehov og analysetema
 Avklare hvilke kriterier som bør påvirke
hvor utbygging på Forus kan starte tidlig,
og hvor utbygging bør vente.
 Rekkefølge av utvikling mellom ulike
områder.
 Avklare avhengigheter mellom de enkelte
delområdene i planområdet, og mellom
utbyggingsområder og infrastruktur
 Avklare behov for boliger, næring, kontor
og transportkorridorer iht. regionens
behov og behov for Forus.
 Kollektivtraseer er retningsgivende i
utbyggingsrekkefølge.

Metode
 Oppdatere status, begrunnelse og data om
gjeldende rekkefølgetiltak.
 Kartlegge nye behov for rekkefølgetiltak

8.12 Risiko og sårbarhet
Begrunnelse for utredningsbehov
Noen risikomomenter er allerede kjente. Flomrisiko er et eksempel. Grunnforholdene i nesten
hele næringsparken er svært dårlige og består i hovedsak av siltholdig leire inntil 50 meter under
terrengnivå. Alle bygg er derfor stort sett pelet, mens gateløp og øvrige tomtearealer stort sett har
blitt for belastet med fjellmasser for å framskynde setningsforløpet før utbygging.
Utvikling av Forus vil medføre nye risiko- og sårbarhetsmomenter. Utredning av de tre
planprinsippene kan gi svar på ulikheter innenfor:
 nye risiko- og sårbarhetsmomenter
 behov for beredskap
 større, kostnadskrevende tiltak som forutsettes i planprinsippet.
Mer funksjonsblanding mellom bolig- og næringsformål introduserer nye problemstillinger som må
belyses. Ikke alle typer industri kan forenes med andre formål. Kompleksiteten med at tre
kommuner samarbeider innenfor planarbeidet og at det kan bli aktuelt å utvikle samarbeidet
ytterligere kan også medføre en risiko, både i forarbeid og oppfølging av kommunedelplanen.
I tilknytning til interkommunal kommunedelplan for Forus, tenkes gjennomført en ROS (risiko- og
sårbarhetsanalyse) på oversiktsnivå. Plan- og bygningslovens krav om risiko- og sårbarhetsanalyse
legges til grunn for utredningsarbeidet.
Utredninger og avklaringer som foreligger
 Sola, Stavanger, Randaberg og Sandnes gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for
Stavangerregionen.
 Vannplan for Forus
Utredningsbehov og analysetema

Metode
 Statlig veileder for ROS analyse benyttes på
et oversiktsnivå, skille mellom risiko knyttet
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til naturforhold, anlegg, transport og
organisering.

Naturrisiko og naturmiljø, kartlegge
flomutsatte områder og dårlige
grunnforhold
Fare i forbindelse med anlegg
Organisatorisk sårbarhet, tre kommuner
Transport og logistikk
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9

DETALJERINGSGRAD

Interkommunal kommunedelplan er valgt plantype og det skal utarbeides en samfunnsdel og
arealplankart med bestemmelser og retningslinjer. Plan- og bygningsloven §9 - 1 gir føringer for
organisering av planarbeidet og hvilken planform som er aktuell. Kommunestyrene/bystyrene i
Stavanger, Sola og Sandnes skal fatte juridisk bindende vedtak for sine områder.
Den interkommunale kommunedelplanen vil erstatte kommuneplanene i de tre kommunene
innenfor planområdet. Gjennom planprosessen må det avklares nærmere hvordan ny plan etter
vedtak skal innarbeides i kommuneplanene. Dette betyr at fremtidige endringer i planen både kan
skje gjennom de ordinære rulleringer av kommuneplanene, eller ved at IKDP Forus som helhet tas
opp til rullering.
Hvor detaljert planen skal være vil avklares i det videre arbeid, men den bør som utgangspunkt være
en strategisk og prinsipiell plan som sikrer nødvendig fleksibilitet og robusthet. Det er nødvendig at
planen er tilstrekkelig detaljert på overordnet kollektiv-, vei-, gang- og sykkelinfrastruktur som
binder sammen områder og eiendommer med helhetlige løsninger. Tilsvarende bør planen angi
føringer for blå/grønne tema og sikre sammenheng og kvalitet.
Arealformål skal framgå av planen. Planen skal angi eventuelle områder for blanda formål med
bestemmelser som angir andeler og typer formål.
Planen bør legge føringer for rekkefølge av utbygging mellom områder, og utbygging sammenholdt
med nødvendig infrastruktur og grøntdrag.
Krav om noen få områdereguleringsplaner kan bli aktuelt. Det blir nødvendig for arealer som foreslås
disponert til senterstruktur og handel. For å sikre helhet og sikre felles føringer over
kommunegrenser, kan det være aktuelt å stille krav om områdereguleringsplan eller felles plan.
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10 ORGANISERING AV ARBEIDET
Kommunene har opprettet et eget styre som leder arbeidet med kommunedelplanen. Plan og
bygningsloven gir anledning til å delegere myndighet fra kommunestyrene til styret. Oppsummert er
dette gjort slik:





Styret utarbeider og legger planprogram til offentlig ettersyn
Styret vurderer merknader og innstiller på endelig planprogram som oversendes til
kommunene for vedtak
Styret innstiller på planforslag til kommunene som vedtar planforslaget lagt ut til offentlig
ettersyn
Styret vurderer merknader og behov for tilleggshøring. Styret utarbeider endelig planforslag
som sendes til kommunene for behandling.

Figur 9 Prosjektorganisasjon IKDP Forus.
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Figur 10 Styret for IKDP Forus. Fra venstre: Solveig Ege Tengesdal (observatør, Rogaland
fylkeskommune KrF), Roar Johannessen (Sola FrP), Unni Østråt Egeland (Sandnes H), Kari Raustein
(Stavanger FrP), Ine Marit Bertelsen (Sola V), Martin S Håland (Sandnes Sp), Christine Sagen Helgø
(Stavanger H), Kari Nessa Nordtun (Stavanger Ap), Ole Ueland (sola H), Stanley Wirak (Sandnes Ap).
(Foto:
Rådmannsgruppen har ansvar for å legge til rette for styrets arbeid og sikre en faglig organisering av
arbeidet med aktuelle fagpersoner fra hver kommune. Kommunene har opprettet en prosjektgruppe
med tre representanter fra hver av kommunene. Prosjektgruppen skal koordinere og utarbeide
planprogram, planforslag og skrive saker til styret. Videre vil prosjektgruppen sørge for at arbeidet
med planprogram, utredningene og planforslaget omfatter innhenting av relevant fagkompetanse fra
internt i kommunene, fagmiljø/konsulenter eksternt, overordnede myndigheter og andre
interessenter. Kommunene har ansatt en prosjektleder på fulltid som leder prosjektgruppens arbeid.
Kommunene har stilt til rådighet 2,2 mill. kr til kjøp av tjenester fordelt på tre år, med en lønns- og
driftsramme pålydende 3,558 mill kr, totalt 5,558 mill kr. I tillegg mottok Stavanger kommune 0,5
mill. kr fra Kommunal og moderniseringsdepartementet til arbeid med planen i 2015.
Kommunene har gjennomført ROS-analyse av prosjektarbeidet. Kartlegging av risikofaktorer har vært
utgangspunkt for å vurdere sannsynlighet for uønskede hendelser og konsekvenser av dette i selve
planprosessen. Kommunene har utarbeidet forslag til tiltak for å hindre at uønskede hendelser skal
oppstå, samt hvordan en håndterer eventuelle uønskede hendelser.
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11 MEDVIRKNING
Vi vil gjennomføre en åpen medvirkningsprosess i planarbeidet. I tillegg til den definerte
prosjektorganiseringen (jfr. kap. 8) og den lovpålagte medvirkningen i henhold til PBL, vil vi arrangere
ideseminarer og åpne informasjonsmøter i tillegg til presentasjoner/diskusjoner med utvalgte
målgrupper.
11.1 Mål for medvirkning
Vi skal legge til rette for god informasjon til alle og en åpen dialog for definerte målgrupper.
Medvirkningen skal sikre gjensidig kunnskap, innsikt, forståelse og muligheten til å påvirke i alle faser
av planprosessen.
Med dette legger vi opp til en planprosess med medvirkning som omfatter nivå 3 i skala for grad av
medvirkning (se figuren under).

Figur 11 Skala for grad av medvirkning og beskrivelse av nivå 3 (rapport «Virker medvirkning
virkelig?», KS, Asplan Viak 2007)
Medvirkning fra offentlige aktører vil innebære:
Formell rolle som regional myndighet eller faglig ansvar.
Fagkompetanse med bidrag gjennom ulike arbeidsgrupper etter behov.
Offentlige aktører vil med dette bidra i planarbeidet på nivå 4, Medbestemmelse, jfr. Figur 8 over.
Det bør vurderes hvilken rolle styret bør ha i medvirkningsopplegget. Styret kan ha en rolle i å fronte
planarbeidet overfor næringslivet. Styrets medlemmer kan også ha en rolle i seminarene som vil bli
avholdt under utarbeidelsen av planforslaget.
11.2 Målgrupper for medvirkning
 Berørte av planforslaget (grunneiere, leietakere og naboer)
 Bredden i næringslivet (Næringsforeningen, Grater Stavanger, handelsnæringen)
 Barn og unge
 Offentlige aktører (jfr. omtale ovenfor)
 Intern forankring i administrasjonen i de tre kommunene
 Bydelsutvalg
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Lag og foreninger
Referansegruppe med nabokommuner i Jærregionen

11.3 Kommunikasjonsplan
Kommunikasjonsarbeidet innrettes mot allmennheten, dvs alle som av ulike grunner er interessert i
utviklingen på Forus, i tillegg til målgruppene som er vist i listen over.
Kommunene har laget en felles kommunikasjonsplan for IKDP Forus som tar for seg den åpne
informasjonen rettet mot alle. Planen er knyttet opp til framdriftsplanen for prosjektet og vil bli
kontinuerlig ajourholdt og forlenget etter behov ettersom planarbeidet går framover.
Kommunikasjonskanalene omfatter egen nettside for IKDP Forus, kommunenes intranett- og
internettsider, kommunenes sosiale medier (Twitter og Facebook), media, Servicetorgene i
kommunene, Forusdagen, informasjonsmøter og avisannonser.
11.4 Medvirkningsopplegg
Det kan være aktuelt å lage en medvirkningsplan. Videre detaljering av medvirkningsopplegget vil
innebære konkrete planer for involvering av de definerte målgruppene omtalt over. Tidspunkt,
ansvar og metode for de ulike aktivitetene må avklares. Det legges opp til god dialog i alle faser av
planarbeidet. Nedenfor følger prinsipper for medvirkning i de ulike hovedfasene:
Utarbeidelse av planprogram
Det er gjennomført to ideseminarer i denne fasen. Et internt fagseminar og et eksternt ideseminar
med deltakelse fra politikere, noen lag og foreninger samt deler av næringslivet. Regionalt planforum
er involvert i utarbeidelse av planprogrammet.
Høring av planprogram og varsling av planoppstart
Under høringen av planprogrammet, ble følgende arrangementer gjennomført:
 Møte med Næringsforeningen og Ressursgruppen for Forus
 Offentlige aktører gjennom regionalt planforum
 Fagsamlinger for de kommunale administrasjonene
 Åpent møte med verksted om scenarier for Forus (Notat følger som vedlegg 13.2 til slutt i
dette planprogrammet)
 Møte med kommunene som er medlemmer i Greater Stavanger
 Verksted for ungdom (Rapport følger som separat vedlegg og film er vedlagt på denne linken:
Youtube, film fra ungdomsverksted).
Resultater fra medvirkningssamlingene blir brukt i vurderinger av planprinsippene og utarbeidelsen
av planforslaget.
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Figur 12 Åpent møte med verksted som ble gjennomført under høring av planprogrammet. (Foto:
Lene Klovning Jørpeland)
Utredningsfasen og utarbeidelse av planforslag
Det vil bli aktuelt med temavise seminarer der målgruppene involveres. Arbeidet blir sett i tett
sammenheng med de definerte utredningsbehovene. Utredningsfasen er todelt, der den første fasen
omhandler utredning av de tre alternative planprinsippenes måloppnåelse. Kommunene forbereder
en offentlig prosess knyttet til valg av planprinsipp. Myndighetene tilskrives med formål å motta
innspill til utredningen av planprinsippene og anbefalt planprinsipp. I tillegg vil kommunene invitere
til et åpent møte der vi gir anledning til å gi innspill før kommunene vedtar planprinsipp.
Den neste fasen omhandler utredning av planforslaget som konkretiseres utfra valgt planprinsipp.
Seminarene vil derfor bli fordelt slik at noen koordineres med fase 1 og noen seminarer koordineres
med fase 2. Innenfor benevnelse ideseminar, vil vi vurdere ulike metodiske tilnærminger for
medvirkning.
Kommunene forbereder følgende ideseminar i denne fasen:
 Ideseminar for bredden av næringslivet (Næringsforeningen, Greater Stavanger,
handelsnæringen)
 Ideseminar med berørte av planforslaget (grunneiere, leietakere)
 Ideseminar med naboer samt relevante bydelsutvalg, lag og foreninger
 Ideseminar for barn og unge i bydelene, inkludert barn og unges bystyrer
 Ideseminar for politikere og rådmenn/kommunaldirektører i Jær-regionen
Høring av planforslag
Offentlig informasjonsmøte og egne arrangementer for definerte målgrupper. I denne fasen er
informasjon av foreliggende forslag til plan viktig. Kommunene understreker at innspill formuleres
skriftlig og formelt gjennom offentlig ettersyn. Kommunikasjonsplanen blir sentral for denne fasen.
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12 FRAMDRIFT
Framdrift og aktiviteter er vist nedenfor. Her framgår at kommunene beregner at det tar omtrent tre
år til utarbeidelse av IKDP-Forus, fra planprogrammet fastsettes til endelig vedtatt plan.
Aktivitet
2016
Planprogram
Styret oversender planprogram til kommunene
4. februar
Kommunene vedtar planprogram
Feb/mars
Utredningsfase i to deler
Utredning av planprinsipp – Fase 1
2 kvartal
Medvirkning i fase 1: Næringslivet og kommuneledelsen i
2 kvartal
Jær-kommunene
Begrenset høring og åpent møte om valg av planprinsipp
3 kvartal
Kommunene vedtar planprinsipp
4 kvartal
Utrede planforslag med konsekvensutredning – Fase 2
4 kvartal
Medvirkning i fase 2: Nabolag, berørte, ungdom

2 kvartal
1 kvartal

Oppsummere utredninger og føringer for planforslaget

2 kvartal

Utarbeide planforslag
Samfunnsdel, planbeskrivelse, konsekvensutredning,
risiko/sårbarhet, plankart, bestemmelser/retningslinjer
Styret oversender planutkast til kommunene

2017

2018

2-4 kvartal
4 kvartal

Kommunene vedtar utleggelse

1 kvartal

Offentlig ettersyn og høring

2 kvartal

Merknadsbehandling

2 kvartal

Bearbeiding/sluttbehandling
Bearbeide planforslag

3 kvartal

Styret oversender planutkast til kommunene

4 kvartal

Kommunene vedtar Interkommunal KDP Forus

4 kvartal

Det er krevende å holde ønsket framdrift fordi tre kommuner er involvert og er planmyndighet for
sine deler av planområdet. Viktige suksessfaktorer for framdriften i arbeidet blir hvor vidt hver
kommune følger opp med dedikerte fagpersoner i arbeidet, om hver kommune evner å avklare
problemstillinger fortløpende internt i egen administrasjon slik at man ikke skaper forsinkelser, og at
det politiske nivået i hver kommune setter av tid til drøfting før reell politisk behandling. For øvrig er
det en svært viktig faktor for både framdriften og kvaliteten på arbeidet å sikre at beboere, naboer,
næringsliv berørte myndigheter og andre interessegrupper får mulighet til å kommentere på
planarbeidet underveis og at disse ivaretas best mulig gjennom planprosessen.
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13 VEDLEGG:
13.1 IKDP Forus, Oversikt over pågående reguleringsplaner per januar 2016
Oversikten omfatter pågående reguleringsplaner innenfor planområdet for IKDP Forus hvor det er
avertert planoppstart og vi kjenner til at det pågår reguleringsarbeid.
Planene er vist med plan-id på kartet.

Planer i Stavanger:
Plan 2549P Detaljregulering for felt C1, Hinna bydel (IKEA).
Planen har vært utlagt til offentlig ettersyn. Fylkesmannen og fylkesutvalget fremmet innsigelse iht.
regionplanens bestemmelser mht. parkering. Planen er korrigert iht. fylkesutvalgets enstemmige
vedtak/tolkning av bestemmelsene. Fylkesmannen har fastholdt sin innsigelse. Planen planlegges
fremmet til 2. gangsbehandling i februar med etterfølgende mekling.
Plan 2299, reguleringsplan for fv. 44, Gausel stasjon – Hans og Grete stien.
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Planen (Stavangerdelen) har vært utlagt til offentlig ettersyn. Det er fremkommet en rekke
forhold/innsigelser som må avklares, før planen fremmes til 2. gangsbehandling. Sandnesdelen av
planen er for tiden utlagt til offentlig ettersyn.
Plan 2480, Områderegulering for deler av Forus øst, Hinna bydel.
Planområdet, ca. 550 daa, omfatter i hovedsak regulert og delvis utbygd næringsareal. Målet med
planen er å tilrettelegge for utvikling/byomforming av en moderne, kortreist og mest mulig fullverdig
bydel med kombinerte formål næring/bolig og relaterte flerfunksjonelle sentre/knutepunkter, dette
optimalt tilpasset landskap, infrastruktur/transport og det regionale by systemet. Planen ble vedtatt
av kommunalstyret for byutvikling rett før jul og fremmes til bystyret for endelig vedtak nå i januar.
Videre er det med bakgrunn i planforslaget avholdt oppstartsmøte for utarbeiding av 3 private
detaljreguleringsplaner innenfor planområdet.
Plan 2556P, Reguleringsplan for boligfelt Forusskogen 34, Hinna bydel.
Planoppstart ble varslet i regi av Dimensjon rådgiving 13.11.2014. Planen omfatter et mindre infill
prosjekt i et etablert boligområde.
Plan 2597P, Reguleringsplan for Tvedt-kvartalet.
Planen legger opp til omforming fortetning av Tvedt-kvartalet med mer bymessig bebyggelse, etter
at nylig vedtatt plan, kollektivtrasé i Lagerveien, har omgjort hovedatkomsten til Tvedt senteret til
kollektivtrasé. Planen forutsettes å være i dialog med IKDP Forus der den ikke har hjemmel i
gjeldende overordnede planer. Planprogram er ferdig utlagt og forutsettes stillingtatt januar/februar
etter forutgående dialog med Sola kommune, som har varslet innsigelse dersom handelsarealet blir
utvidet.
Plan 2596, Regulering av bussvei langs Foruskanalen.
Planoppstart ble varslet av Statens vegvesen 03.11.2015. Plan forutsettes 1. gangsbehandlet før
sommeren 2016.

Planer i Sola:
0524 Skadbergbakken vest – Detaljregulering
 Varsel om planoppstart 25.09.2012.
 gangsbehandling 20.08.2014 og 15.10.2014
 Ny 1. gangsbehandling 25.04.2015
 gangsbehandling 23.09.2015
 Planvedtak 17.12.2015
 Boligbebyggelse (150) med tilhørende anlegg og annet kombinert formål
 Forslagstiller: Privat - Block Watne
0542 Detaljregulering for høyverdig kollektivtrasé fra Forus til Sola sentrum – detaljregulering.
 Varsel om planoppstart 20.01.2015
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Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for høyverdig kollektivtrasé fra Forus til Sola
sentrum over Skadberg. Planforslaget vil også fastlegge plassering av holdeplasser, og vil
sikre gang- og sykkelforbindelse langs kollektivtraseen.
Forslagstiller: offentlig – Sola kommune og Rogaland fylkeskommune

0554 Detaljplan for Varaberg - detaljregulering
 Varsel om planoppstart 18.12.2014
 Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av 80-100 nye boliger,
offentlig/privat tjenesteyting og forretning.
 Forslagstiller: Privat - BS Eiendomsutvikling
0539 Litlaberget vest – detaljregulering
 Varsel om planoppstart 12. 11.2013
 Tiltaket omfatter regulering av mindre boligfelt på Skadberg. Planforslaget legger til rette for
private og kommunale boliger med tilhørende anlegg.
 Forslagstiller: Sola kommune / eiendomsseksjon
0543 Forus felt F – detaljregulering
 Varsel om planoppstart 08.02.2013
 Hovedmål med planen er følgende:
 Kontorandel endres fra maksimalt tillatt 50 % utnyttelse til maksimalt 100 % utnyttelse for
hvert enkelt byggetiltak.
 Maksimalt tomteutnyttelse endres fra 150 % BRA til 200% BRA.
 Øverste etasje kan utgjøre 100 % av underliggende etasje.
 Forslagstiller: Forus Næringspark
0548 Forus næringspark felt C1 - Ikea
 Varsel om planoppstart 15.08.2014
 Fastsettelse av planprogrammet 25.02.2014
 gangsbehandling 10.06.2015 med sommerfullmakt.
 Hovedmål med planen er å legge til rette for parkeringsareal for IKEA (plan 2549P i Stavanger
kommune) Forslagstiller: IKEA
Planer i Sandnes:
2011104, "Detaljregulering for gnr. 69, bnr. 167 og 2606, Nadabergveien"
 Varsel om planoppstart 14.03.2011
 Planen skal tilrettelegge for utbygging av boliger, fire eneboliger med utleiedel.
 gangsbehandlet 18.09.2013
 Planen ble godkjent i bystyret 13.10.2015
2009119, Detaljregulering for kollektivfelt langs rv. 44 fra Gausel stasjon til Hans og Grete stien
 Varsel om planoppstart 02.02.2009
 Statens vegvesen er forslagsstiller.
 Nytt varsel om oppstart: 02.03.2015
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Planen var til 1. gangsbehandling 30.09.2015
Planen er på høring, med høringsfrist 22.01.2016

2012126,"Detaljregulering for boligområde, Prinsens vei – Eventyrveien – Gamleveien fv. 314, gnr. 69
bnr. 133 m.fl., Lura"
 Varsel om planoppstart 15.06.2013
 Formålet med planen er å legge til rette for boligformål. Planområdet er i gjeldende
kommuneplan for Sandnes 2011-2025 disponert som næringsformål og bolig.
 Planprogram fastsatt 17.09.2014.
 Planen var til 1. gangsbehandling 30.09.2015.
201329-05,"Detaljregulering for gnr. 67, bnr. 205 og 206 i felt B10, Forus"
 gangsbehandling 19.03.2014
 Kontorbygg med inntil 15 000 m2.
 Innsigelse foreligger fra fylkesmannen, grunnet høy parkeringsdekning.
2014105,"Detaljregulering for næring på gnr.67, bnr.149, Forus"
Statoils nye hovedkvarter
 Var til 1. gangsbehandling 10.12.2014
 Har vært til mekling hos FM og RFK angående parkeringsdekning, 19.10.2015. Mekling er løst
med følgende utfall: «Parkeringsdekningen skal være i samsvar med regionalplan og
kommuneplan, dvs. 0,75 – 1,0 parkeringsplasser/100 m2. Dersom det kan dokumenteres en
utnyttingsgrad på minst 4,5 kontorarbeidsplasser/100 m2 BRA, kan parkeringsdekningen
settes til inntil 1,2 plasser/100 m2.»
 Det forventes at planen sluttbehandles i løpet av våren 2016.
2014114, Detaljregulering for kollektivanlegg fra Lagerveien til Fv 443 Forusbeen
 Varsel om planoppstart 25.08.2014
 Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videreføring av eksisterende og planlagt
kollektivtrasé i øst-vest retning på Forus. Planforslaget vil også sikre holdeplasser og gang- og
sykkelforbindelse langs kollektivtraseen.
2008315-02, Detaljregulering for felt BFK og KBA2 Lura bydelssenter
 Varsel om planoppstart 08.12.2014
 Det planlegges regulert inn ca. 300 leiligheter, i samsvar med gjeldende plan.
2014122, Detaljregulering for Lurahammeren
 Varsel om planoppstart 20.06.2014
 Regulerer til bolig i tråd med formål kommuneplan, med omtrent 100 boenheter.
 Var til 1. gangsbehandling 10.06.2015
 Det forventes at planen sluttbehandles i løpet av våren 2016.
2012121, Detaljregulering for renovasjonsanlegg på gnr. 67 - bnr. 280 m.fl. Stokka
 Var til 1. gangsbehandling 14.01.2015
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Nytt avfallssorteringsanlegg planlegges øst for dagens avfallsbehandling
Planen ble godkjent i bystyret 17.11.2015.
Godkjent plan ble påklaget.

2014137, Detaljregulering for gnr 67 bnr 131 og 141, Grenseveien, Forus
 Varsel om planoppstart 16.04.2015
 Nye kontorlokaler på 81 000 BRA, planlagt i to bygg på 18 etasjer, utnyttelse 330 % BRA.
 Planprogram ble fastsatt 26.08.2015.
 Planen ble stilt i bero 06.01.2016.
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13.2 Visjon FORUS 2040. Resultat fra verksted under åpent møte august 2015.
Kommunene arrangerte åpent møte 19. august 2015 om IKDP Forus, under høringen av
planprogrammet. Erik Lerdahl var prosessveileder under verkstedet. Under har vi oppsummert
scenariene om hvordan deltakerne så for seg at Forus kan se ut i framtiden.
Moderne identitet og knutepunkt
Forus har fått en egen identitet med særegne kvaliteter. Det er blitt en moderne hub, en minManhattan (uten de høyeste bygg) og et nasjonalt innovativt område i et europeisk nettverk med
byer og områder som Amsterdam, Øresund og Oslo, med miljøvennlig planlegging. Et godt og
innovativt arbeidsmiljø og trivsel i arbeid og fritid står i sentrum for utviklingen. Forus er et behagelig
og etterspurt plass å arbeide og bo på. Arbeid, bopel, fritid, mosjon, kosthold og opplevelser inngår i
en naturlig helhet som Forus området tilrettelegger for.
Det er blitt et regionalt knutepunkt, med Forus stasjon som sentral sluse for kollektivtrafikken. Forus
har fått senterfunksjoner for storkommunen, blant annet i forhold til næringsutvikling og innovasjon.
Store lokomotiver i regionen er tilstedeværende med avdelinger på Forus, i nærheten av Forus
Stasjon, slik som sykehuset og Universitetet. Disse blir naturlig knutepunkter på Forus.
Park og grøntområder
Forus er blitt et parkbyområdet. Det er mer vann, kanaler, innsjø, med sitteplasser og rekreasjon. Det
er store rekreasjonsområder ved golfbanen i vest og Gandsfjorden i øst. Kanalene brukes til transport
og rekreasjon, slik som padling. I parkene er det tak og vegger som kan rulles ut ved behov, slik som
ved regnvær.
Området er i balanse med naturen og det er effektivisert landbruk i nærheten. Jordbruksområder er i
stor grad ivaretatt. Området er rent og i stor grad støyfritt.
Det er gjennomgående parkområder og kanaler med aktiviteter for alle generasjoner. Disse
parkområdene fører helt ned til sjøen. Det er tilrettelagt for rekreasjon langs Gandsfjorden, med
gang og sykkelveier og badeanlegg. Forus området dekker behovene for befolkningen i alle livets
faser, det er familievennlig. Det er klatrevegger og utendørs treningsmuligheter og aktiviteter for
barn og unge.
Det er flere sentrale sosiale møteplasser, knyttet til parkområdet, hvor alle aldersgrupper er ivaretatt
og som brukes både i arbeidstid og i fritiden. Disse brukes også aktivt av næringslivet. Forus lever
etter arbeidstid, det er blitt et 24 timers byområde. Fremfor å ha egne kantiner, spiser arbeidstakere
i bedrifter i kafeer og åpne kantiner, som alle kan bruke.
Urbanisering og attraktiv infrastruktur
Det har skjedd en bymessig utforming, det er blitt gater og alleer med trær, ikke veier. Kunstneriske
installasjoner er synlig og brukt til å skape en spennende urban utforming. I lokale sentre er et torg
som fungerer som møteplasser. Det er gjennomgående god merking og inndeling av området, det er
lett å finne frem og se hva som er hva.
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Det er kafeer og butikker nær parkområder og kollektive knutepunkt. Flere mindre sentre, skoler og
barnehager gir et samfunn hvor det meste kan nås til fots eller med enkel farkost på 10 minutter. Det
er sentralplasserte stasjonsområder med sentrumsfunksjoner, butikker og service.
I de største parkene arrangeres det festivaler hvert år, som får tilreisende fra hele regionen. Det
holdes også jevnlig konserter. Festivalene har vært med på å gi Forus en ny identitet. Det er kommet
opplevelsessentre på Forus, der man for eksempel kan oppleve gårds- og dyreliv, sammen med
spennende 3D visualiseringer og opplevelser av dyreliv i resten av verden.
Det er en blanding av gammelt og nytt. En del gamle bygninger blir forbedret og bygget på, det har
skjedd en transformering av eldre næringsbygg. Noen gamle bygninger blir ivaretatt. Det er blitt en
langt mer helhetlig design på boliger og næringsbygg, utvikling av området sees fra et helhetlig bilde.
Det er en god og gjennomtenkt offentlig infrastruktur, som inkluderer skoler, barnehager, gangvei,
sykkelvei og kollektiv bane.
Utdannelse og innovasjonshub
Det er studenter og deler av universitet på Forus, noe av campus er tett koblet eller lokalisert på
Forus. Verdiskapning, næringsaktivitet og utdanning er integrert. Det er utdanning på alle nivåer i
synergi med næringslivet. Det er stort fokus på kreativitet og innovasjon, både i utdanningen og i
arbeidslivet lærer folk kreativ tenkning og praktiserer det ukentlig. Allerede som 12-14 åringer lærer
elever grunnleggende tilnærminger til kreativ tenkning.
Det er lokalisert mange innovasjonsmiljøer på Forus. Det er et cluster med synergi mellom
innovasjon, kapital og kommersialisering og høy ekspertise som eksporteres globalt. Det er
lokomotiver i regionen som for eksempel sykehuset og høyere utdanning.
Forus området er tilrettelagt for innovasjon, god kunnskapsoverføring mellom bedrifter på Forus og
mot omverdenen. Du får en enkel oversikt over kompetansen som er tilgjengelig både i regionen og i
verden og kan raskt få hjelp for utfordringer du står ovenfor. Det er gode fasiliteter for rask utvikling,
prototyping og uttesting av nye produkt og tjenesteløsninger. Det er gode lokaler hvor du kan virtuelt
oppleve å sitte i samme lokale som folk som lever helt andre steder på kloden. Det er fasiliteter som
gjør at deltakerne får samhandlet optimalt.
Det er ny næringsvirksomhet som overlapper med olje/gass og som blir drivkraft.
Informasjonsteknologi og medisinsk teknologi er blitt viktig på Forus, samt teknologi på fornybar
energi. Det er mye kunnskapsbasert næringsvirksomhet.
Flerfunksjonell og miljøvennlig bebyggelse
Forus er blitt en plusshus bebyggelse, der det er bygninger med integrerte energisamlere og drivhus.
Forus området er selvforsynt for energi. Solarpanel er integrert i bygningsmassen. Det er bygget i
høyden og tomteareal er utnyttet i stor grad. Kraftoverskudd går til belysning av offentlig rom. Avfall
er i stor grad blitt en ressurs som utnyttes. Det er en rekke grønne fasader og tak, der det er
beplantning på takene til byggene, med grønnsakhager. Smarte løsninger som gir et optimalt miljø og
gode brukeropplevelser, er for lengst integrert i bygninger.
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Det er en god miks av boliger, næring, fritidsaktiviteter, servicetilbud, hoteller. Kirke, idrettsplasser
og bydelshus ligger i nærheten av hverandre. Det er korte avstander mellom kontor, aktivitet,
servicetilbud og bolig. Flere boliger er lokalisert i de øverste etasjene av større bygg. Det er et stort
mangfold og flerfunksjonelle bygg. Kontorer og boliger er blandet med handel og service. Det er tett
bebyggelse langs kollektivtraseer.
Det er tilrettelagt for eldre, etter at du har sluttet å jobbe, kan du fortsatt ha glede av å bo i området.
Det skjer en involvering av alle aldre. Sykehjemmet ligger i nærheten av barnehagen og de har felles
spiserom. Flere generasjoner drar veksel på hverandres styrker.
Høyverdige transportløsninger
Det er høyverdige kollektivløsninger tar deg raskt til områder utenfor gåavstand. Regionen har fått
morgendagens bybane / monorail, som er ubemannet. Det er robotiserte kollektivsystemer. Bysykler
kan lånes overalt. Forus stasjon er utbygd, med raske og gode kollektivforbindelser til resten av Forus
og flyplassen.
Det er lite bilbruk og lite forurensing. Bilene, som er drevet av fornybar energi, er lite synlige og
forurenser ikke. Lett utleie av biler dersom man skal til områder uten kollektivtilbud. Bilene kjører av
seg selv til ønsket lokalitet. Det er parkeringsordninger for biler ute av selve sentrum og bildeling er
hyppig brukt.
Det er sammenhengende gange- og sykkelveier. De største sykkelveier er skjermet for regn og vind,
så du kan sykle uten å bli våt. De fleste har el-sykler. Det er utviklet flotte tur- og sykkelveier langs
Gandsfjorden, sykkelveiene er utviklet i hele regionen, og inngår i et godt nettverk.
Alle kan forflytte seg raskt. Det er ikke lenger kø, det er mer tid for den enkelte og for foreldre til
barna sine. Forus er blitt ti minutters byen, i forhold til bolig, næring og service.
Nye handle- og arbeidsmønstre
Det meste av handel skjer gjennom webløsninger. Mye av bestillingene i hjemmet skjer av seg selv
ved hjelp av smarte løsninger. De store varehusene vil ikke lenger være lokalisert på Forus, slik at
varetransport er redusert.
Det er kommet automatisert vareleveranser med roboter og droner. Mange av de tradisjonelle
kommunale servicefunksjonene er erstattet av smarte selvhjelpsløsninger og roboter. Ny teknologi
har hatt dramatisk effekt på næringsvirksomheten og infrastruktur, slik som nanoteknologi,
bioteknologi, smarte løsninger og roboter.
Trådløse løsninger sørger for at arbeidsdokumenter er tilgjengelig overalt. Det er fleksibilitet i forhold
til arbeidstid og arbeidssted, mange veksler mellom å arbeide på et felleskontor og andre steder.
Med moderne teknologi kan arbeidstakerne alltid føle at de er en del av et arbeidsfellesskap selv om
de sitter for seg selv på en hytte.
Naturlig kobling til omkringliggende områder
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Det er blitt langt mer åpent mot Gandsfjorden. Det har kommet kollektivtransport over
Gandsfjorden, for eksempel som Gondolbane til friområder. Det er også utformet en kanal fra
Gandsfjorden til Hafrsfjord, som brukes av fritidsbåter.
Det er svært god tilgjengelighet til Sola flyplass, med både kollektivtransport og sykkel. Det er en
egen kollektivbane fra Forus til flyplassen. Det er tilsvarende god tilgjengelighet til de gamle
bysentrene, Stavanger og Sandnes. Rollen til Forus i forhold til de gamle bysentrene er avklart, det er
ikke i konkurranse med disse bysentrene. Forus er et næringsområde med mye innslag av boliger
som inngår i en helhet og har fått en tydelig regional og nasjonal rolle.
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SEPARATE VEDLEGG:
13.3 Merknadsbehandling ved høring av planprogram for IKDP Forus
Rapport datert 18.01.2016 om mottatte merknader til planprogrammet og kommentarer til disse
ligger ved som separat vedlegg.
13.4 Rapport fra Ungdomsverksted
Rapporten fra ungdomsverkstedet 31. august 2015 ligger ved som separat vedlegg.
13.5 Film fra ungdomsverksted

Ungdomsverkstedet som ble gjennomført i Sola Kulturhus 31. august 2015 ble filmet og
filmen finnes som separat vedlegg på link: Youtube, film fra ungdomsverksted (bruk google
Chrome)
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