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STEDSANALYSE
Stedsanalysen er laget etter prinsippene utviklet
gjennom ‘Realistisk stedsanalyse’. Hensikten med
analysen er å avdekke stedlige egenskaper, for slik
bedre å forstå områdets potensiale og mulige roller,
som grunnlag for valg i utarbeidelse av planen.
Analysen begynner med et historisk tilbakeblikk.
Ulike tider har ulike behov, og disse gir fysiske avtrykk
gjennom bebyggelse og strukturer. Etterhvert som
behovene endres får strukturene nytt innhold eller
erstattes av nye strukturer.
Den historiske analysen er nyttig for å forstå hvordan
området er blitt til; den gir tilgang til logikken
bak strukturer som i dag kan synes som tilfeldige.
Historien hjelper også på forståelsen av nåtiden, fordi
den åpner endringsperspektivet. Når nåtiden sees
i lys av forholdene slik de var f.eks. for 50 år siden,
gir det næring til perspektivet 50 år fremover, inn i
fremtiden.
Stedsanalysen er primært en avlesning av fysiske
strukturer, slik vi finner dem i kart, på fotos, i litteratur
og ute i felten. Analysen er verdinøytral i betydning av
at det er faktiske størrelser som avleses.
Enkelte steder er ‘funnene’ gitt en fortolkning; satt
inn i en kontekst, for bedre å poengetere hva de
innebærer. Analysen inneholder også anbefalinger
for det videre planarbeidet; utviklingsretninger og
-innhold, basert på de funn vi har gjort i analysen.
Verktøyene har vært digitalt kartgrunnlag, ortofoto
fra ulike tider, luftfotos og google earth, samt
befaringer.
Denne stedanalysen er laget på oppdrag fra
prosjektet IKDP Forus, den interkommunale
kommunedelplanen for Forus. En arbeidsgruppe
med representanter fra Stavanger, Sandnes og Sola
kommuner har vært referansegruppe for arbeidet.
De planfaglige anbefalinge for videre utvikling av
området er gitt helt og holdent av KAP og Brandsberg
Dahls Arkitekter.
Stedsanalysen er laget av Henrik Lundberg, Tonje
Broch Moe og Hilde Stedje, alle sivilarkitekter fra KAP,
og landskapsarkitekt Imke Wojanowski fra Brandsberg
Dahls Arkitekter.
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BLI KJENT !
Forus er et område fylt av mye mening for mange.
Det er regionens største arbeidsplass og er også størst
på handel.
Siden starten har Forus representert det nye
og moderne, der voksende og fremtidsrettede
organisasjoner søkte seg. Det er ikke bare oljeaktører
og de som ønsket nærhet til disse som oppfattet
Forus som riktig adresse. Området inneholder et rikt
sett av virksomheter, fra jordmødre til advokater.

Urban Sjøfront 600daa

Det moderne er knyttet til samtidens mobilitet.
Derfor har områdets grenseløse biltilgjengelighet
og generøse parkeringsmuligheter vært en uslåelig
kombinasjon. Byutviklingen er bygget rundt bilen som
transportmiddel, og omgivelsene bærer preg av det.
Forus er så stort at det kan være vanskelig å fatte,
kanskje nettopp fordi det primært oppleves fra bil og
at man ikke får en kroppslig relasjon til det.

Jåttåvågen 620daa

Utsola 120daa

En sammenlikning med andre utviklingsområder gir
et bilde. I Stavanger er Jåttåvågen og Urban Sjøfront
omtrent like store, ca 600 daa. Forus er over 10
ganger så stort. Utsola i Sola og Indre Havn i Sandnes
er omtrent 100 daa. Forus er 65 ganger så stort !
Mange ivrer for at området skal bli mer urbant, med
tettere bebyggelse og rikere funksjonsblanding. I
den sammenheng er det noen opplagte utfordringer
knyttet til områdets størrelse og kapasitet. Hva betyr
en omfattende urbanisering her for andre urbane
områder ? Og hvor mye må bygges for at området
skal fungere som et tett byområde ?
En annen utfordring er knyttet til områdets tunge
avhengighet av bil som transportmiddel. Flere
løsninger er foreslått; fra bybane via nye jernbanespor
til førerløse biler. Foreløpig luftige svar, som kanskje
ikke endrer så mye.

Forus 6 500daa

Denne analysen forsøker å vise hvilke fysiske
egenskaper området har. Hensikten er å gi grunnlag
for en vurdering av hvilke egenskaper området skal
bygge videre på og hvilke nye det bør tilegne seg.
Sandnes Indre Havn 100daa

IKDP FORUS					STEDSANALYSE						K A P KONTOR FOR ARKITEKTUR OG PLAN 		

BRANDSBERG-DAHLS ARKITEKTER		

07.04.2016

s. 4

Flyfoto fra sør: Forus.no
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LANDSKAPSFORMER
OG VANN
Forus ligger som del av et landområde mellom
Gandsfjorden og Hafrsfjord. Området rammes
inn av fjellene i øst, som danner en tydelig visuell
naturreferanse.
Størstedelen av av Forusområdet ligger på en flate
som utgjorde bunnen av Stokkavannet; Vassbotnen.
Området omkranses av markante nuter; Jåttånuten,
Eke- og Ulsberget, Store og Lille Myklaberget, Varden
og Bærheimsnuten, Bærheimsfjellet, Kjerrberget
og Åsnuten. Disse danner romlig referanse og
orienteringspunkt. Den viktigste fjernvirkningen har
Gandsfjellet med toppene Dalsnuten (323m) og Lifjell
(282m) på andre side av Gandsfjorden.
Høydedraget på Gausel med de skogkledde toppene
Ulsberget, Heddå og Eikeberget og delvis markante
bratte skrenter skaper en grønn innramning av
området mot nord.
Landskapsdraget med kollene Åsnuten og Kjerrberget
er et markant landskapselement som sammen med
mellomliggende grønne partier danner et topografisk
skille mellom Sola og Forus. Topografien her danner
også et tydelig øst‐vestgående lokalt daldrag mellom
kollene, som oppleves som et eget landskapsrom.
Et skogkledd høydedrag skiller Lura fra Gandsfjorden,
og sammen med jernbanelinjen medfører dette at
store områder har ingen visuell kontakt med den.
Forus vest omrammes av høydedrag med
landbruksarealer mot nord og sør. Gården på Stokka
oppleves her som fondsmotiv for Vassbotnen.
Det er en særskilt kvalitet med den visuelle kontakten
ut til det omkringligende landskapet - de steder dette
er ivaretatt. Flere lengre veier har fjerntliggende
terrengformasjon som fond, mens enkelte (nye) veier
ender uklart, i tilfeldig bebyggelse.
Åpne vannarealer på Forus er, foruten Gandsfjorden,
tilstede i form av kanaler og noen mindre dammer
og fordrøyningsanlegg. Kanaler er karakteristiske
men svake vannelementer på Forus. Med sitt lave
vannspeil og begrensete synlighet har kanalene liten
visuell betydning.

Lifjell, Ryfylkefjell og Gansdsfjorden som visuell referanse. Nuter og jordbruksjord som romlig ramme. Foto fra Forus.no

IKDP FORUS					STEDSANALYSE						K A P KONTOR FOR ARKITEKTUR OG PLAN 		

BRANDSBERG-DAHLS ARKITEKTER		

07.04.2016

s. 6

LANDSKAPSFORMER
OG VANN
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VANN OG MYR
FØR 1850
Navnet Forus er kjent i skrifter fra 1529, men kan
være mye eldre. Førstestavelsen, for-, kommer fra
ford, som betyr myr der en bekk eller veg krysser.
Andrestavelsen, - us, har betydningen elveos.
Stokkavannet var ca 4km2 stort, og tilliggende
områder var i stor grad myr, særlig i sørlig retning.
Til sammenlikning er Store Stokkavann i Stavanger
2km2.

Stokkavannets utstrekning, slik det er vist på et
gammelt kart.

Foto fra Dalesiden av Gandsfjorden, der man ser Luraviken på motsatt side og Stokkavannet over denne.
Bildet er hentet fra boka ‘Vatnet som blei by’ av Aksel Eggebø, fra 1992
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VANN OG MYR
FØR 1850

STOKKAVANNET
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DRENERING, JORDBRUK,TRAVBANE
1860-1940
I 1860 startet prosessen med å tømme Stokkavannet,
for å frigjøre areal til dyrking. Det var de
omkringliggende 8 gårdene som gikk sammen om å
drenere det 4km2 store vannet. Det ble bygget kanal
mot vest, ut til Hafrsfjord, i første omgang. Senere
kom det flere kanaler, også mot øst, til Gandsfjorden.
Rundt 1906-1908 var vannet tørrlagt og dyrkingen
godt i gang. Dreneringsprosjektet var langt fra unikt.
I perioden 1860 - 1920 ble over 20 vann tappet ut på
Jæren.
Det var en voksende interesse for travløp i regionen.
Disse ble holdt for det meste på islagte vann på
vinterstid. En gruppering av intereserte gikk sammen
for å gi formålet bedre forhold. Forus travbane åpnet
6. juni 1920.
Pionerene høster den første
avlingen (A. Eggebø).

Nytt land vokser fram . Foto fra A. Eggebø

Delingen av landarealet som ble
vunnet gjennom dreneringen;
‘vassbotnen’ - på de 8 tilliggende
gårdene (A. Eggebø).
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DRENERING, JORDBRUK,TRAVBANE
1860-1940

JÅTTÅ

RØYNEBERG

ER
'JÆD

ÅSENVEGEN

8
-187
1874
EN'
BAN

GODESET

BO

TN
EN

GAUSEL

TR
AV
B

AN
EN

VA
SS

19
20

SKADBERG

FORUS

STOKKA

US
FOR JON
S
STA

FOR
USVE

IEN

FOR
USSL
E

TTA

LURA

GÅRDER
VANN
KANAL
KANALTRASE TIL SJØEN
NYTT
EKSISTERENDE

IKDP FORUS					STEDSANALYSE						K A P KONTOR FOR ARKITEKTUR OG PLAN 		

BRANDSBERG-DAHLS ARKITEKTER		

07.04.2016

s. 13

FLYPLASS
1940-1960
Den tyske okkupasjonsmakten bygget i perioden
1940 - 44 en flyplass med to baner på Forus. Samtidig
ble også Sola Flyplass bygget ut. Mellom de to
flyplassene ble det anlagt en 25m bred taksestripe,
for internforflytning av fly. Denne ble bygget om til
8m bred veg i 1960, Løwenstrasse/Forusbeen
Flyplassen var ingen suksess. Det uttømte vannet gav
dårlige lokalklimatiske forhold, som ødela forholdene
for take-off og landing.
Etter krigen ble flyplassen beholdt som
militærflyplass, men den var lite i bruk. Etterhvert
ervervet likevel staten grunneiendommene fra de
lokale bøndene.
Flyplassen ble liggende til ut på 1990-tallet. Den
har satt noen få spor i form av strukturering av
eiendommer og bygg i nordvestre del. Det finnes også
en liten del igjen av flystripens tverrbane, på østsiden
av bygget Statoil vest.

Lokalklimatiske forhold gav i perioder særlig dårlige
landingsforhold. Foto: fotonettverk-rogaland

Flyplassen ble liggende til ut på 1990-tallet, men satte få spor etter seg. Foto fra boka ‘Forus Industritomteselskap’ av Chr. Aug. Thoring, fra 1992.
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FLYPLASS
1940-1960
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vokst. Men det at man ikke utnytter motorveien fylt ut er vesentlig. Det er alltid mange flere

INDUSTRIOMRÅDE
1960-1980

biler på den ene siden enn på den andre» (Intervju 03.03.2014).
Et annet problem er at motorveien ligger som en mur gjennom området, og er et hinder for øst-vest
kontakt innenfor området (Intervju 03.03.2014). Motorveien har også ført til en konsentrasjon av

I 1960 ble planleggingsgruppen Forusnemda etablert
med mandat om å lage plan for et industriområde
på den nedlagte flyplassen. Inspirert av samtidige,
britiske industriområder ble det laget en utredning
av Andersson & Skjånes (grunnleggerne av ASplan)
og Unicon, som inngikk som del av regionplanen.
Området var på hele 5000daa, med en mulig
utvidelse på 2200daa i sør.

Disposisjonsplan 1965:
Industriområdet skal utfolde
seg rundt det ene krysset på
den planlagte motorveien.
Industri på vestsiden og i øst mot
sjøen. Sentrumsformål i F og G,
der hvor Statoil senere skulle
komme, avlasting for sentrum på
Travbanen. Boligområde på Lura.

Til utforming av selve planen for området ble
arkitekt Einar Thorne-Holst hentet inn. Han hadde
nettopp planlagt universitetsområdet på Ullandhaug.
Styringsgruppen gjorde en studietur for å se på
Milton Keynes, og lærte at de viktigste suksesskriteier
var fleksibilitet og fravær av hindringer. Første
reguleringsplan kom i 1974, og omfattet delene som
lå i Stavanger og Sandnes,

Et omfattende jernbanenett grener
av i område K, følger Forusbeen
over motorveien, med sidespor inn
i delområdene A, B, C og D.

Helikopter Service etablerte seg i området i 1966,
først via gjenbruk av gamle terminalbygg. I 1978 stod
nytt terminalbygg ferdig. Flygningene varte til 1988.
Da måtte virksomheten flytte på grunn av klager på
støy.
Forus tomteselskap ble dannet i 1968, eid av de tre
kommunene og med formål å legge tilrette areal for
virksomheter som ville etablere seg i området. I 1972
ble navnet endret til Forus Industritomteselskap og i
2000 til Forus Næringspark.
Statoil etablerte seg i området i perioden 1975-77, da
første byggetrinn av hovedkontoret ble bygget.
I 1981 kjøpte Esso tomt for oppføring av norsk
hovedkontor. Og flere oljefirmaer fulgte i årene etter.
Samtidig vokste området med virksomheter som
leverte utstyr og service til oljeleting- og utvinning.
Forus kunne romme alt, kontor og rørledninger, rent
og urent.

Jernbanen fortsetter videre til Sola.
Den skinnebaserte øst-vest-aksen
lanseres for første gang. Det er
en slitesterk ide som skal legge
viktige premisser for utviklingen av
området.
Kart: Unicon
Figur 29 - Funksjonalistisk sonedeling på Forus (Kart: Unicon 1965)

næring og arbeidsplasser på den vestlige delen av Forus, fordi dette er tomter som lettest kan nås
med privatbil, og dermed er de mer attraktive. En desentralisert og bilbasert strukturering av
[65]

Motorveien, tidligere E18, nå E39, stod ferdig i 1978,
med strekningen Stavanger - Forus.
I perioden er det omfattende boligbygging i
Luraområdet. Det er for det meste eneboliger, som
del av den tidstypiske byveksten
Et viktig forbilde var den britiske new-town’en Milton Keynes
Foto: The Independent

Helikopterflyplassen ved motorvegen i 1990. Foto fra Chr Aug Thorings bok.
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HANDEL OG MER KONTOR
1980-2000
I 1984 var det 95 bedrifter med 3300 ansatte, mens
det i 1992 var 330 bedrifter og 7000 ansatte. Over
halvparten av disse var i oljå (Aftenbladet 16.09.92).
Bebyggelsen avr på mer enn 330 000m2.
Området ble utviklet etterhvert som veiene ble
anlagt. Motorvegen, som utgjorde mye av grunnlaget,
kom i 1978. Øst-vest-forbindelsen Forusbeen
ble bygget ut i etapper, i perioden 1978 - 1983.
Løwenstrasse stod ferdig 1985, og dannet sørlig
avgrensing og tilkomst. Travbanevegen ble ferdig i
1983.
Oljealderen betydde økt levestandard. Den gav seg
uttrykk i større kjøpekraft og økt mobilitet. De fleste
fikk råd til bil, og kjøpte en. Bilveksten ble en ny og
uventet belastning for sentrumsområdene, og ledet
til ideen om avlastningsentre utenfor bykjernen.
På Forus kom to kjøpesentre med kort mellomrom;
Tvedtsenteret i 1982 og Kvadrat i 1984. Sistnevnte
var på hele 65 000m2 og størst i landet.
Ikea kom i 1988, og etterhvert kom flere ‘bigbox’ etableringer (f.eks. Toys R Us som utraderte
leketøysbutikkene i Stavanger og Sandnes). Lagersalg
ble også populært.
I perioden bygges det en del boliger i nordlig del av
Luraområdet, samt i Forus øst - spesielt på sjøsiden av
jernbanen.

Kvadrat, en gang landets største, har nylig utvidet - og har
planer for mer. Foto: Aftenbladet

Forus 1990; Den nedlagte heliporten til venstre, Tvedtsenteret til høyre. Lengre bak Statoil og det nyåpnete Ikea. Helt øverst
ligger kjøpesenteret Kvadrat. Foto fra Chr. Aug. Thorings bok.
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HANDEL OG MER KONTOR
1980-2000
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MODERNE TIDER
2000-2010
Forus har en kraftig vekst i perioden, med utbredelse
i nye områder og med nye funksjoner. Drivere i
utviklingen er stadig stigende oljepris, økt aktivitet i
Nordsjøen og en økonomisk boom i regionen.
Reguleringsplanen fra 2005, befester ‘suburban
næringspark’. Området skal fortsatt kun romme
næring, med liberal blanding av kontor og logistkk,
lager og produksjon. Bekymringen for det store
omfang av handelseetableringer har gjort seg
gjeldende; Kjøpesenterstoppen fra 1999 etterfulgt av
regionale og lokale planer forsøker å demme opp.
Planen har en klar styring av arbeidsplasslokalisering,
med høy utnyttelse langs kommende kollektivakse;
Bybanen.
Ideen om bybanen leder til et planmessig
tyngdepunkt, Origo, ikke tilfeldig i møtet mellom de
tre kommunene. Her fantaseres det om høyhus, i
flere omganger; Forus næringsparks 24 etasjer i 2005,
SR-banks like høye Fugl føniks i 2007 og Buchardts 40
etasjers hotell i 2014.
I mellomtiden kommer ‘Gullrekka’.
Eiendomsutvikleren Seabrokers ruller ut kontorvillaer
langs golfbanen, sør for Origo. Dette var et område
som ikke var tiltenkt kontorarbeidsplasser, men
avgjørelsen var utenfor Næringsparkens kontroll.
Perioden gir vekst til mange eiendomsutviklere.
Markedet skapes av skiftet fra eie til leie som stadig
flere firmaer velger. I tillegg til Seabrokers kommer
Base property, NCC property, K2, Kruse Smith og
mange flere mindre aktører.

Områdekart 2005: Sonedeling slik den var ønsket i plan 1767. De
røde områdene som ligger til Bybanen og E39, skal bebygges med
kontorarbeidsplasser. Foreslått utnyttingsgrad TU = 200%.
Gule områder skal avsettes til arealkrevende virksomheter.

Disposisjonsplan 2000: Forus får utvide fra 4500 til 6500 daa.
Det skal gi plass til 40 000 nye arbeidsplasser. Utvidelsen skjer
under forutsetning at området får en bybane, som skal stå
for en betydelig andel av persontransporten. Bybanen danner
grunnlaget for øst-vest aksen, og urbane punkt langs denne.
Ideen om Origo (bybanestoppet med størst blått felt rundt)
etableres.

Mesteparten av Gullrekka, Tralfagården og Applybygget havnet i gule
områder. Det er ikke alltid at virkeligheten følger planene.

Det liberale planregimet gjelder fortsatt. IVAR
etablerer avfallshåndteringsanlegg i søndre del i 2002.
Rema flytter inn i nytt lagerbygg i 2005 (mens Asko
flytet ut til Skurve året før). Golfbanen på Bærheim
åpner i 2004.
I 2008 hadde Forus 1000 virksomheter, med 25 000
arbeidsplasser.
Boligbyggingen i perioden skjedde primært i
Skadberg-området.

Gullrekka: Ikoniske kontorvillaer med utsikt til golfbanen
Foto: Seabrokers

Golfbanen; Forus’ egen Central Park, rekreasjon og møteplass - og en bedre restaurant
Foto: selandgolf.blogspot.com
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MODERNE TIDER
2000-2010

SOLA GOLFBANE

IVAR 2002

NYTT
EKSISTERENDE
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EKSPANSJON
2010Perioden begynner med en høy arbeidsplassetablering. Fra 2010 - 2013 er det en vekst på
11 000 arbeidsplasser. Området har i 2014 44 000
arbeidsplasser og passerer 1 000 milliarder kroner i
omsetning. Det utgjør 1/5 av landets Bnp. Alle tall i
følge Forus Næringspark.
Perioden byr på mange nye prosjektideer. Statoil
avholder arkitektkonkurranse om nybygg. Landets
høyeste hus lanseres, 118m, en meter høyere enn
Plaza i Oslo. Høyre vil lage høyhusby langs fjorden.
The Rock med 17 etasjer og 100 000m2 skal bli det
nye landemerket.
Samtidig er det tiltakende køproblemer, inn og ut
av området i rushtiden. Den 12 km korte turen inn
til Stavanger sentrum kan ta opp til en time. Dette
forsøkes motvirket i en intensiv satsing på andre
transportformer. Et omfattende antall ekspressbusser,
fra de fleste bydeler til Forus, x-ruter, gir god
dekning, men blir lite brukt. En plan for strengere
parkeringspolitikk finner ikke veien gjennom
systemet. El-sykler til leie utplasseres på stasjoner og
ved større arbeidsplasser.
Solasplitten åpnes i 2012 og områdene Forus nord og
vest påbegynnes med ny bebyggelse.
I 2013 lanseres Forusvisjonen, som ser for seg
en urbanisering av næringsparken, med rikere
funksjonsblanding, også boliger og langt flere
arbeidsplasser.
I 2015 kommer nedturen. Oljeprisen faller kraftig, og
sammen med den; vekstoptimismen.

Forusvisjonen 2013; på oppdrag fra Forus Næringspark laget arkitektfirmaet Juul & Frost en visjon for et urbant Forus, med 100 000 arbeidsplasser og 20 000 boliger. i
en tett bystruktur. Urbaniseringen skal begynne i øst, ved den gjenåpnete Forus stasjon og strekke seg inn langs Forusallmenningen, et grøntdrag mot vest, som ender
nord i området. Logistikk og industri tenkes relokalisert til andre næringsområder.

Foruskø; ut av bysentrum om morgenen, inn på
ettermiddagen. Foto: Aftenbladet
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2010-
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IDENTITET

IKDP FORUS					STEDSANALYSE						K A P KONTOR FOR ARKITEKTUR OG PLAN 		

BRANDSBERG-DAHLS ARKITEKTER		

07.04.2016

s. 24

Forus sørvest Foto: Googlemaps
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NÆRINGSPARK
Forus har en rik blanding av virksomheter; en
betydelig andel oljerelatert, men også byggenæring,
kjøpesentre, bilbutikker og andre utsalg og
servicetilbud. Området er arbeidsplass for mange og
handlested for flere. De aller fleste har en relasjon til
Forus.
Forusområdet har vært åpent for de behov regionen
har hatt. Området har vært, og er fortsatt, sentralt i
den store oljeoperasjonen i Nordsjøen. Det har tatt i
mot veksten i andre næringer og det har gitt arenaer
som kan tilfredstille den store forbruksetterspørselen
som kom med velstandsøkningen.

Alt finnes på Forus, men alt er ikke like lett å finne
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LANDEMERKER OG SIKTLINJER

APPLY

JÅTTÅNUTEN

TVEDTSENTERET

DALSNUTEN
STATOIL

ULSBERGET

TRAVBANEN
KANALSLETTA

KJERRBERGET

GOLFBANEN
GULLREKKA
DALSNUTEN

STORE MYKLABERGET
IKEA

"RYGGJASTABBURET"

STOKKA GÅRD

BÆRHEIMSNUTEN

KVADRAT

LANDEMERKER, BYGG
PROGRAMATTRAKTOR
LANDEMERKER, OMGIVELSER
SIKTLINJER
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OMRÅDEINNDELING
Områdeinndelingen er gjort fra delområdenes ulike
stedlige identiteter. Noen identiteter er tydelige,
andre ikke.
En type områdeidentitet er knyttet til bygningers
funksjon på grunn av deres betydning eller branding;
Tvedtsenteret, 2020Park. Identiteten kan også være
knyttet til størrelse; Nortura.

FORUS VEST
FORUS ØST

En annen type identitet er knyttet til romlige
kvaliteter, som feks del av Vestre Svanholmen,
Kanalsletta eller Fiskå Mølle.
GOLFBANEN

En tredje type er knyttet til funksjonssammensetning;
feks bilbyen.
Fjerde type identitet forholder seg til romlig
strukturell likhet, slik den fremstår i Gamleveien og
Forussletta.

FORUS
KANAL

GAMLEVEIEN

BÆRHEIM

En femte identitet finnes i mindre, avgrensete
områder som Vibemyr og Varabergmyrå.

VARABERG

Den sjette er visuelle sammenhenger opplevd fra bil.
Her er motorvegkonteksten tydeligst, men også den
nye rekken bygg langs Solasplitten. Kan også putte
FORUS
30.08 2013
inn ‘Gullrekka’ her - ellers hører den inn i en syvende,
som handler om ikonisk arkitektur.

FORUS SØR

LURABYEN
VIBEMYR

M
N
O

R
S

P
Q

T
U

L

F
K

I

J

G

A
B
C
D

SANDNES
HAVN

Stedsanalysens inndeling etter geografi med 5 store og 5 mindre delområder, i tillegg til Golfbanen.
De store:
Forus Vest: Rutenettet
		
Forus Kanal: Rundt kanalen på begge sider av E39
		
Forus Øst: fra Travbanen til fjorden
		
Gamleveien: Rundt denne veien
		
Forus sør: Sør for Løwenstrasse

E
H

FORUS VISION

Forusalfabetet: I arbeidet med Forusvisjonen ble
det gjort en inndeling dels basert på dagens bruk,
bebyggelse og eiendomsforhold - og dels på planlagt
utvikling og prosjekter. Illustrasjon: Forusvisjonen
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OMRÅDEINNDELING

APPLY
NYE KONTORER
MED MOTORVEIEKSPONERING

NY UREIN MIKS
MED DELVIS VEIEKSPONERING

FORUS NORD
UREIN MIKS
KANALVEIEN
FORUS ØST

TVEDT-SENTERET

KANALSLETTA

GOLFBANEN

STATOIL
LILLE- STATOIL
GULLREKKA

TRAVBANEN

INNI DER

2020 PARK
VESTRE
SVANHOLMEN

BILBYEN

FISKÅ MØLLE

IKEA
NORTURA
GAMLEVEIEN

IVAR
STOKKAMYRA

BYDELSSENTER
FORUSSLETTA

VARABERGMYRA

KVADRAT

LURABYEN

LURA
VIBEMYR
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FORUS VEST
Forus Vest er det trekantformede området på
vestsiden av E39. Området er stort, ca 1900 daa,
nærmere 1/3 av hele næringsområdet . Det rommer
produksjon og supply inne i rutenettet, og kontor
profilert langs E39 og Kanalsletta. I sør ligger det ene
av de tre handelsentrene, Tvedt, ved Forusbeen.

Energisentral med park, Kontorveien nord

Forusbeen sett fra broa over E39, Tvedt til høyre

Kontorbygg sett fra Solasplitten

Næringsveien sett mot nord

Kontorveien nord

Grønn kolle nord i Lagerveien

Parkmessig i svingen på Lagerveien

Maskinveien nord

Kontorbygg fra E39

Maskinveien sør

Røynebergsletta mot nord

Forusbeen mot vest

IKDP FORUS					STEDSANALYSE						K A P KONTOR FOR ARKITEKTUR OG PLAN 		

BRANDSBERG-DAHLS ARKITEKTER		

07.04.2016

s. 30

Røynebergveien avkjørsel fra Solasplitten

Kanalsletta med fortettingspotensiale

Kanal langs Røynebergsletta

Moseidsletta; vei som parkeringsplass

Nybygg på Røynebergsletta

Bussdepotet sett fra Solasplitten

Nytt kombibygg fra Moseidsletta

Nye kombibygg langs Kanalvegen

P-hus i enden av Kanalsletta
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FORUS KANAL
Forus Kanal ligger mellom Forusbeen og
Løwenstrasse, og Golfbanen og Travbanen. Området
er ca 1 600 daa. Det rommer hovedtyngden av
næringsparkens kontorer, plassert på begge sider av
E39. Det er noe produksjon og supply ‘inni der’ - og
mange bilforretninger langs E39 og Løwenstrasse.
Ikea ligger (foreløpig) i sør. Travbanen byr på levende
hester.

Forusbeen; Tomt bygg som fikk temporært innhold

To venner på travbanen

Forusbeen; BP vis-a-vis Statoil

Fra Løwenstrasse over E39, Grenseveien og Statoil øst

Grenseveien ut mot E39

Høy himmel over travbanen

Ikea med Esso like bak, sett fra Grenseveien som går i
loop rundt kvartalet

Skogholt ved Esso i Grenseveien
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Svanholmen mot Løwenstrasse i sør

Vassbotnen/Petroleumsveien mot kollektivbrua

Koppholen; nytt hotel ‘inni der’

Koppholen mot sør; Jåttånuten i det fjerne

Inni der; på baksiden av Gullrekka

Vestre Svanholmen; Gullrekka og Kjerrberget

Kanal langs Vassbotnen

Statoil vest med våtmark og trær

Gullrekka med golfbanen og byggene i Kanalsletta til venstre

IKDP FORUS					STEDSANALYSE						K A P KONTOR FOR ARKITEKTUR OG PLAN 		

BRANDSBERG-DAHLS ARKITEKTER		

07.04.2016

s. 33

FORUS SØR
Forus Sør ligger mellom E39 og Forussletta sør for
Løwenstrasse. Området er kun ca 700 daa, 900 daa
om man regner med Lurabyen. Det rommer mye
handel, inklusive Kvadrat og flere ‘big box’-butikker.
Næringsområdet grenser til boligbebyggelsen på Lura,
som ligger langs Forussletta og krysser denne i nord.

Luramyrveien ved Forusbeen

Stokkamyrveien sør

Forussletta med den nye bussveien

Myklaberget industriområde, inn fra Forussletta

Luramyrveien sør

Luramyrveien nord
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Kvadrats’ nye tilbygg mot sør

Kvadrat sett fra Forussletta

Nabo til Kvadrat

Nabo til Kvadrat

Pyramide i Luramyrveien

Kanal langs Stokkamyrveien
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FORUS ØST
OG GAMLEVEIEN
Forus Øst ligger øst for travbanen, og tar med
bebyggelsen rundt Forussletta nord og rundt
Gamleveien. Området strekker seg over jernbanen og
ned til sjøen. Området er på ca 1700 daa og rommer
eldre industri, noe nyere produksjon, handel, kontor
og boliger.

Forussletta nord

2020Park

Forusbeen øst retning Gamleveien

Nortura med bolig som nabo

Forus barnehage med industri som nabo

Fv 44 retning Gausel stasjon
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Ryggjastabburet

Nedlagte Sønnico; avfallshåndtering med bolig som
nabo

Gammel tun i Forusskogen

Avfallshåndtering i Forusskogen

Kumatpakker på kaien

Boliger og rekreasjonsområde på Forusstraen

Kai ved Gandsfjorden

Bolig med hage og industri ved Gandsfjorden

Næring ved Gandsfjorden

Kontor og produksjon på ‘Forusstraen nord’
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DET BYGDE
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Forus vest Foto: Googlemaps
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VEISYSTEM

Fordi bil er viktigste transportmiddel, og har vært
det siden starten av områdets utvikling, bærer
omgivelsene preg av dette. Området har en suburban
romlighet, med store mellomrom mellom bygg.



KVARTALSSTRUKTUROGSKALA
KvartalsstrukturenellergridͲmønsteretpåForus
Vest er grovmasket. Dersom vi sammenligner
størrelsen
på
denne
med
andre
kvartalsstrukturerfinnerviatdenerlangtstørre
enn for eksempel Manhattan i New York, og
mangegangersåstorsomiStavangersentrum.
Tettheten og utnytting av arealene på
ManhattanogiStavangersentrumerimidlertid
langthøyere.

ForusVesterpregetavstoreeiendommer,noe
som er en medvirkende årsak til den åpne
bebyggelsesstrukturen. Dette gir samtidig en
mulighetforomformingognybyggingavetvisst
omfanginnenfordeenkelteeiendommene.




Mellomrommene er tildels udefinerte og utflytende.
Kombinert med bilveienes dominas gir det en tung
opplevelse hvis man beveger seg til fots i området.
Området er utviklet etterhvert som veiene er bygget.
Ny bebyggelse er kommet til etterhvert som veien
ferdigstilles. Det ligger ingen stor og ordnende
geometrisk ide bak veistrukturen, slik mange
tradisjonelle byplaner har.
Veiene er, som i industriområder flest, anlagt utfra
pragmatiske hensyn, uten at rasjonaliteten er like
lesbar i måten området er bebygget
Det er et veihierarki på 4 nivåer for kjørevei for bil:
Motorveien E39 er hovedåre. Med sine 4 avkjørsler
danner den hovedinnfart, og har naturlig størst
trafikk.
Primærveiene er ferdselsveier, uten direkte avkjørsler.
Disse danner hovedforbindelser gjennom området;
øst-vest og nord-sør. Blant primærveien er også veier
ut av og inn i området, som Solasplitten, Forusbeen,
Forussletta og Gamleveien.

ForusVest

Stavangersentrum

Manhattan,NewYork

Storskala kvartaler; Forus har et grovmasket veisystem som gir store tomter. Illustrasjonen er fra Norconsults stedsanalyse laget i forbindelse med Bybanen.
10

Sekundærveien er forbindelsesveier på nivået under
primærveier. De forbinder gjennom delområder, og
gir samtidig adkomster til eiendommer.
Lokalveier er mateveier som gir adkomster til
eiendommene.
Veisystemet er relativt grovmasket, noe som åpner
for store tomter. Det gir stor fleksibilitet, men ingen
intensiv til høy utnyttelse.
Veienes inndeling: Disposisjonsplanen fra 2000 definerer veihierarkiet: Blå - Ytre
ring, Gul - Indre ring. Solasplitten ble bygget, men ikke diagonalforbindelsen til
Løwenstrasse. Indre ringvei fikk heller ikke betydning. Grønn er planlagt som
hovedveier for sykkel. De er kun i begrenset grad opparbeidet.
Kart: Asplan Viak
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GANG- OG SYKKELVEIER

Også for sykkeltrafikken tenkes et veihiearki. Øverst
er den planlagte sykkelstamveien, så hovedsykkelrute
og nederst bydelsrute. Gang- og sykkelveier har
tradisjonelt blitt bygget i egne traseer, skilt fra vei
med en rabatt. Økende hastighet på og mengde av
syklister har gitt konfliktpunkt med gående og andre
som krysser. Derfor bygges nå flere sykkelveier som
del av veibanen, kun adskilt fra bilens areal med
merking. På Forus deler de fleste gang- og sykkelveier
samme areal. Unntaket er hovedsykkelruten som
opparbeides langs bussveitraseen.
Sykkelstamvei: Planlegges mellom Stavanger og
Sandnes, fra litt utenfor sentrum. Den skal være
forbeholdt transportsyklister, med høye hastigheter
og få krysningspunkt
Hovedsykkelrute: Forbinder mellom sentrumsområder og bydeler. Vanligvis 3m bred trase
forbeholdt gående og syklende, men flere steder hvor
det kun er kjørevei følger den denne.
Bydelsrute: Forbindelser inne i og gjennom bydeler.
Er for det meste del av veier, og ikke opparbeidet som
egne traseer.
Flere steder inne på næringsområdet er det gang- og
sykkelveier som er planlagt, men ikke opparbeidet.
Hovedsykkelrute: Kollektivbrua gir kryssing av motorveien, for gående og syklende bare på den ene siden.

Kollektivbrua over E39

Den planlagte sykkestamveien langs E39

Bedriftssykling for Eni i Gullrekka
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Sykkelstamvei: Tidlig kart som viser sykkestamveien på
begge sider av E39. Nå planlegges den på vestsiden
fra Stavanger, og krysser over på østsiden litt sør for
Løwenstrasse. Illustrasjon og kart: Stavanger kommune

Sykling i Kanalsletta
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GANG- OG SYKKELVEIER

SYKKELSTAMVEI. ANBEFALT TRASE.
HOVEDSYKKELRUTE
BYDELSRUTE
PLANLAGT BYDELSRUTE
GANGVEIER/STIER
TURVEI (UT.NO)
OVER/UNDERGANG
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BEBYGGELSESSTRUKTUR

Elementene som ordner bebyggelsen kan være
mange. På Forus har veiers hieraki og betydning vært
viktige premissgivere.
Det er 9 prinsipper som er gjeldende:
1. Bygg som er strukturert etter motorveien.
Beliggenheten innebærer mulighet til visuell
eksponering, enten gjennom skilt eller ikonisk
arkitektur. Eksempler er Evry og bilbutikkene ved
Forus kanal.
2. Bygg lokalisert ved motorvegens avkjørsler. En
attraktiv beliggenhet som gir en enkel adresse. Til
eksempel har Ikea krav om maks 2 kryss fra motorveg.
Andre eksempler er Kvadrat og Statoil øst.
3. Bygg organisert lineært til veg, der synlighet
er et poeng. Et godt eksempel er Gullrekka, langs
Forusbeen. Et annet og mer sammensatt, er den nye
bebyggelsen langs Solasplitten.

Inntrukket: Bebyggelsen ligger inntrukket på tomten, som oftets med asfaltert flate rundt. Bildet er fra ‘Rutenettet’, der det i hovedsak er veier i
nord-sør retning som har strukturert tomter og bebyggelse. Foto: Googlemaps

4. Bygg som danner romlighet rundt en vei. Eksempler
er Vstre Svanholmen, stikkeveien inn nederst i
Gullrekka og veien nord for Kanalsletta. Bebyggelsen
her fremstår med en egen ‘Forusurbanitet’,
5. Grid: Veier i rutenett, med lite hierarki. Byggene
underordnes bystrukturen.
6. Felt der ordensprinsippene er uklare, dels fordi
området har lite bebyggelse, dels fordi bebyggelsen
er ordnet etter strukturer som ikke er lesbare.
7. Celle: Bebyggelsen frittliggende inne på en større
eiendom. Forholder seg til tomtens rom, og ikke
omkringliggende strukturer.
8. Sjøkontakt: Virksomheter som har vært eller er
knyttet til transport sjøveien.
9. Jernbane: Virksomheter knyttet til sidespor til
jernbane.
Uklart: Noen steder er veistrukturen mindre klar, som gir vanskeligere orientering, som her fra ‘Inni der’, sør for Forusbeen, innenfor Gullrekka
Bebyggelsen er tilbaketrukket og forholder seg primært til tomten og dens geometri. Foto: Googlemaps
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BEBYGGELSESSTRUKTUR

STRUKTURERT ETTER MOTORVEIEN
STRUKTURERT ETTER MOTORVEIKRYSS
LINEÆRT TIL VEI (SYNLIGHET ET POENG)
LINEÆRT TIL VEI INTERNT
ORDET GRID (VEIER I ET IKKE-HIERARKISK
SYSTEM)
FELT. IKKE ORDNET
EGEN CELLE
SJØKONTAKT HAR VÆRT STUKTURERENDE
JERNBANE HAR VÆRT STUKTURERENDE
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PLANSTATUS
Reguleringen av området har skjedd bitvis over lang
tid. Nye områder er lagt til i nord og vest etterhvert
som det er blitt behov for dem. Helst godt i forkant,
slik at det hele tiden har vært en god arealreserve.
Formålene som er regulert avspeiler
reguleringstidspunktets behov og forventninger.
Formålene er imidlertid meget romslige; det legges få
begrensninger.
De mest utbredte formål er Forretning/Kontor/
Industri og Industri. Begge åpner for et bredt spekter
av formål. Mange av bilbutikkene ligger i Forretning/
Kontor/Industri, sammen med ikoniske kontorbygg og
ruftsete industri.
I Sandnes har kategorien Industri, kontor og service
gitt rom til det meste av handelsvirksomheten,
inklusive Kvadrat.
En annen stor kategori er Forretning/Kontor som
rommer Tvedtsenteret, dagens Ikea og det planlagte
nybygget til Ikea.
Rene kontorformål finnes kun i mindre utstrekning.
Noe av dette formålet rommer bilforretninger.
Det er ikke boligformål inne i det vi oppfatter som
industriområdet eller næringsparken. Men flere
steder ligger det boliger tett opp til industriformål,
hovedsaklig i Luraområdet og Forusstranda sør.
Alt får plass på Forus. Det liberale planregime med
raus formålsåpenhet har gitt en rik blanding av rent
og urent; handel og industri, kontor og logistikk.
Reguleringsplanen 1767 fra 2005 reflekterer det
suburbane byplanidealet; byggelinjer inntrukket på
tomtene, grønne korridorer og moderat utnyttelse.
TU på 80 - 150% og tillatt byggehøyde hovedsaklig på
4,6 etasjer, med 6 etg i mindre del. 4,6 etasjer betyr
at 5 etasje kun kan bebygges med 60%

Plan 1767 - Suburbant byplanideal; inntrukne byggegrenser, grønne
korridorer,moderat utnyttelse. Planen omfattet områder i alle tre
kommuner. Stavanger ; vest for Travbanen, øst for høyspentkorridoren,
Sandnes; fra Ikea til Origo, men ikke særlig langt sørover, Sola; områdene
vest for rutenettet, men ikke helt ut til (den ennå ikke planlagte)
Solasplitten.

Først i nyere regulering er utnyttelsen økt, til
minimum 130% og maksimum 200%. Antall etasjer
fortsatt 4,6, med noen få unntak på 8 etasjer.
Samtidig er de inntrukne byggegrensene moderert
noe.
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PLANSTATUS

SENTRUM
KONTOR
FORRETNING/KONTOR
FORRETNING/KONTOR/INDUSTRI
INDUSTRI
INDUSTRI, KONTOR, SERVICE
ANNET KOMBINERT
KOMMUNALTEKNISK ANLEGG
PARKERINGSANLEGG
IDRETT; GOLF OG TRAV
GRØNNSTRUKTUR
UREG; LNF I KOMMUNEPLAN
OFFENTLIG/ALLMENNNYTTIG
BOLIG
UREG; BOLIG I KOMMUNEPLAN
UKJENT
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BYGNINGERS BRUK
Alt passer inn på Forus ! Blandingen av funksjoner er
tydelig; grupperinger av bebyggelse med større eller
mindre tetthet - og mange ulike funksjoner.
Kategorier som Kjøpesenter, Andre kundebygg og
Kontor er opplagte. Kombibygg er en særegen type
på Forus. Den rommer gjerne like stor del kontor som
lager/produksjon.
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Industri/Logistikk utgjør den mest utbredte bruken;
den rommes i de mange enkle hallene

KJØPESENTRE
ANDRE KUNDEBYGG
KONTOR
KOMBIBYGG
INDUSTRI/LOGISTIKK
P-HUS
KOMMUNALTEKNISKE BYGG
ANNET
BARNEHAGE, SKOLE, KIRKE
BOLIG
HOTELL
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KONTOR
Kontorbyggene danner flere grupperinger; ved Statoil
øst - og delvis over kollektivbroa til Statoil vest,
Gullrekka og Kanalsletta. I tillegg er det en mindre
langs motorvegen.
Illustrasjonen viser også de tre hotellene, samt
leilighetshotellet som er på Forus.
Helsetilbudet ligger mellom Luramyrveien og
Forussletta.
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ANDRE KUNDEBYGG
KONTOR
HELSE
KOMBIBYGG
INDUSTRI/LOGISTIKK
P-HUS
KOMMUNALTEKNISKE BYGG
ANNET
BARNEHAGE, SKOLE, KIRKE
BOLIG
HOTELL
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HANDEL
Handelen er gruppert rundt de tre store magnetene;
Tvedtsenteret, Ikea og Kvadrat.
Bilbutikkene søker motorvegeksponering, men tar
også til takke med Løwenstrasse. To butikker prøver
ut lokalitet i Forus Nord.
En viss konsentrasjon handel ligger også rundt
Forussletta og Gamleveien.
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Serveringstedene er knyttet til kjøpesentrene,
golfbanen og travbanen. I tillegg finnes det enkelte
bakerier og et enslig gatekjøkken.

KJØPESENTRE
ANDRE KUNDEBYGG
SERVERING
KONTOR
FORLYSTELSE
KOMBIBYGG
TRENINGSSENTER
INDUSTRI/LOGISTIKK
P-HUS
KOMMUNALTEKNISKE BYGG
ANNET
BARNEHAGE, SKOLE, KIRKE
BOLIG
HOTELL
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KOMBIBYGG, LAGER, PRODUKSJON
Bebyggelsen som huser disse funksjonene finnes
både i eldre og nyere utgaver. Det er en eldre
gruppering i rutenettet i nord, og en nyere gruppering
underveis opp mot Solaspiltten i nordvest. Enkelte
fragmenter ligger i feltet sør for Forusbeen.
På østsiden av E39 er det en tilfeldig sammensatt
gruppering. En eldre gruppe ligger til Gamleveien .
Den fortsetter på sjøsiden av jernbanen, her med en
del nyrere bebyggelse.

B
EG
YG
L S
E
ED
IN U
TR
S
I- L
G IS
O
T IK

I sør ligger Vibemyr som en frittliggende gruppe
kombibygg, lager og produksjon .

ANDRE KUNDEBYGG
KONTOR
KOMBIBYGG
INDUSTRI/LOGISTIKK
P-HUS
KOMMUNALTEKNISKE BYGG
ANNET
BARNEHAGE, SKOLE, KIRKE
BOLIG
HOTELL
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BOLIG
Boligområdene i vest og nord ligger som klart
avgrensete enheter. I øst er boligenklaver flettet inn
mellom næringsområder. Noen steder hjelper små
nuter og grønne felt på avgrensing og overgang,
andre steder er møtet mellom industri og bolig
relativt direkte.
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ANDRE KUNDEBYGG
KONTOR
KOMBIBYGG
INDUSTRI/LOGISTIKK
P-HUS
KOMMUNALTEKNISKE
BYGG
BOLIG
TRENGER BUFFER
MOT INDUSTRI
ANNET
BOLIG HAR BUFFER
BARNEHAGE, SKOLE, KIRKE
BOLIG
HOTELL
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Det er ingen boliger inne på kjerneområdet av Forus. I vest (i forgrunnen til venstre i bildet) ligger boligene med romlig kontakt, men klart avgrenset. I nordøst ligger boligene klart avgrenset på et høyere nivå, men grønne buffere flere
steder. Størst kontakt mellom bolig og næring er det i øst. Flere steder er det sammenfletning av industri og boliger med relativt direkte overganger. Foto: Forus.no
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GRUPPERING AV FUNKSJONER
Forus er blitt omtalt som landets største energiklynge.
En stor andel av virksomhetene på Forus er
knyttet til olje- og gassutvinningen i Nordsjøen.
Her ligger operatørselskaper side om side med
utstyrsleverandører. I tillegg finnes flere andre
virksomheter som relaterer seg til energiklyngen.
Det er både horisontal integrering; samme type
virksomheter sammen - og vertikal integrering;
virksomheter fra ulike deler av samme næringskjede
sammen.
Ved å kombinere kartleggingen av kontorklyngene
og den for kombi- og lagerbygg får vi frem et bilde av
den geografiske utbredelsen. Vi har tatt ut (større)
virksomheter som vi vet ikke er tilknyttet olje- og
gassvirksomheten.
Ut over de tilløp som er til grupper av kontorbygg er
tendensene mer uklare. Produksjon, lager og logistikk
er spredt ut i alle delområdene, med størst antall i
Forus Vest. Her er det også en viss konsentrasjon av
kombibygg, som jo er eksempel på vertikal integrering
i samme bygg. Det er ikke nære fysiske koplinger
mellom kontor og andre funksjoner. Slik sett er det
ikke lett å lese områdevise klyngedannelser.
Grupperingene er realitivt løse, med bygg og
bystruktur utformet slik at man beveger seg med bil,
ikke bare mellom funksjonsgrupperingene, men også
mellom bygg inne i samme gruppe.
Svært mange bygg på Forus er utleiebygg. I høst ble
også det største bygget, Statoil øst, solgt til utleiere.
Utleiebygg kombinert med store varisasjoner i
organisasjonsstørrelser betyr høy flyttehyppighet.
Både kontorbygg og andre bygg endrer stadig innhold
eller har potensiale til å gjøre det.

En stor klynge: Forus er omtalt som landets største energiklynge. Området rommer et bredt spekter av virksomheter fra
operatørselskaper til leverandører av utvinningsutstyr. Foto: Forus.no
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GRUPPERING AV FUNKSJONER
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KONTOR
KOMBIBYGG
INDUSTRI/LOGISTIKK
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FORUSRUTER

Klyngene er løse, med store avstander mellom bygg,
fordi området er bygget på en bilbasert byform.

FLISERUTA
UNGT PAR FRA GAUSEL
TOTALRENOVERER GAMMELT HUS OG
SKAL NÅ VELGE FLISER TIL BÅDE
KJØKKEN OG BAD. DE STOPPER INNOM
MODENA, FLISEKOMPANIET, FAGFLIS,
MEGAFLIS, NORFLOOR OG RIGHT PRICE
TILES. DE TITTER OGSÅ INNOM T.LUND,
PÅ ANDRE TYPER GULV.

Forus er fortsatt hovedsaklig bilbasert. De fleste
som jobber her bruker bil som fremkomstmiddel, og
andelen som handler via bil er sannsynligvis enda
høyrere.
Forus har, som kjent, alt. Utvalget er større og
tilbudene bedre. Og slik er det vi orienterer oss
som forbruker; pris er viktigere enn at tilbudet er
i nærheten. En viktig del av grunnen til dette er
naturligvis den store, individuelle mobiliteten som
kommer av at så mange disponerer bil.

MODENA
FLISEKOMPANIET

Forusrutene illustrerer typisk bruk av området, enten
man er på jakt etter møbler, ny bil eller trenger fliser.
Det forteller også om behovet for å bruke bil.

T.LUND

RIGHT
PRICE
TILES

MEGAFLIS

FAGFLIS

NORFLOOR
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MØBELRUTA
FAMILIE FRA STAVANGER TRENGER NYTT
TEPPE. DE ANKOMMER FORUS FRA E39,
DRAR TIL TVEDTSENTERET, VIDERE TIL
SKEIDAR OG FAGMØBLER, SÅ TIL IKEA,
INNOM MØBELRINGEN OG DERETTER TIL
BOHUS. ENDER OPP MED ETT PÅ BOLIA PÅ
KVADRAT, OG IMPULSHANDLER OGSÅ NOEN
KLÆR OG GJØR UNNA MATHANDLINGEN.
KJØRER SÅ HJEM VIA E39.

BAVARIA

PORSHE CENTER STAVANGER

TVEDT

MØLLER BIL STAVANGER

FAGMØBLER
SKEIDAR

MOTOR FORUM

IKEA

MØLLER BIL FORUS
TESLA

BERTEL O. STEEN

MØBELRINGEN

KVERNELAND BIL
NYTT
KVERNELAND BIL

BOHUS

TOYOTA SØRVEST
HEGRE AUTO

AUTO 2000

KNOKSEN

RSA BIL

BOLIA

BILTEMA
SVEIN KVIA

BILRUTA
ELDRE PAR FRA BRYNE HAR IKKE KJØPT BIL
SIDEN 1962. DE KOMMER TIL FORUS VIA E39 OG
KIKKER HOS FLERE BILFORHANDLERENE.
HOS KNOKSEN FÅR DE HØRE HVORDAN DE SKAL
GÅ FREM FOR Å 'KNOKSE' DET GAMLE VRAKET
NÅR DE FÅR DEN NYE BILEN.
DE ENDER OPP MED EN TESLA, DET PASSER FINT
INN I DET NYE MILJØFOKUSET FORUS HAR FÅTT.
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Hall 0,6m2

TOMTEUTNYTTELSE

Tomt 7,4m2
Eldre kombibygg 2,4m2

Tomt 9,5m2
Eldre kombibygg 6,2m2

Tomt 4,2m2
Eldre kombibygg 0,9m2
Tomt 4,5m2
Eldre kombibygg 1,0m2

Tomt 4,8m2
Eldre kombibygg 2,6m2

Forus har en lav utnyttelse når man ser på forholdet
mellom bygningenes gulvareal og tomtenes areal.
Næringsområdet har en størrelse på ca 6 500 000m2.
Bygningenes ’fotavtrykk’ er 1 200 000m2. Det utgjør
18%.

Tomt 2,4m2
Eldre kombibygg 1,2m2

1,8m2

Bebyggelsens samlete gulvareal er på 1 800 000m2
etter vår kartlegging. Næringsområdets utnyttelse,
som utgjøres av bygningenes gulvareal delt på
områdets areal er på 28%.

Tomt 4,5m2
Eldre kombibygg 2,8m2

Tomt 4,2m2
Eldre kombibygg 2,6m2

Vi har benyttet digitalt kart i kartleggingen. Det har
gitt relativt eksakte grunnflatearealer. I tillegg har vi
benyttet google earth 3d, som viser antall etasjer.
I en rapport fra AsplanViak som omhandler antall
parkeringsplasser, oppgis BRA-tall hentet fra GAB. Her
fremkommer det at området er bebygget med
2 348 000m2. Det er knyttet en viss usikkerhet til
dette arealet fordi det regner med imaginære plan
for hver 3m høyde i haller. Legger man likevel tallet til
grunn, får man en utnyttelse på 36%

2
Tomt 6,6m2
Eldre kombibygg 3,6m2

Tomt 14,0m2
Hall/kontorbygg 2,5m2
Tomt 21,0m2
Bygg 0,0m2

Tomt 17,5m2
Eldre kombi 8,0m2
Tomt 7,5m2
Eldre kombi 5m2

Tomt 6,6m2
Eldre kombibygg 2,2m2
Tomt 2,8m2
Eldre kontorbygg 2,0m2
Tomt 4,1m2
Eldre kombibygg 2,5m2

Tomt 3,7m2
Eldre kombi 1,8m2
Tomt 9,5m2
Varehus 6,0m2

Tomt 7,5m2
Eldre kontorbygg 7,2m2

Tomt 5,0m2
Kombibygg 2,0m2

Tomt 21,0m2
Eldre bygg 1,0m2

Tomt 5,7m2
Eldre kombi 0,5m2

Tomt 7,6m2
Varehus 4,0m2

Tomt 15,0m2
Eldre kombibygg 7,5m2

Tomt 2,8m2
Hall 1,0m2

Tomt 30m2
Varehus 30m2

Tomt 10,5m2
Hall 4,0m2

Tomt 23,0m2
Eldre bygg 8,0m2

Tomt 9,5m2
Varehus 6,0m2
Tomt 8,5m2
Hall 3,5m2

Tomt 2,2m2
Kombibygg 1,8m2

Urbane områder har normalt fra 200 % og oppover.
Hvis hele dette området skulle bli urbant er det behov
for å bygge 6 ganger eksisterende areal. Det utgjør
nærmere 11 000 000m2, i tillegg til dagens ca 1 800
000m2.

For tiden står ca 15% av kontorarealet tomt, dvs ca
135 000m2.

Tomt 4,1m2
Eldre kombibygg 2,5m2
Tomt 7,8m2
Eldre kombibygg 2,0m2

Tomt 4,6m2
Eldre kombi 2,6m2

Tomt 4,6m2
Eldre kombi 3m2

Tomt 9,9m2
Eldre kombibygg 6,0m2

Tomt 4,3m2
Eldre kombibygg 1,2m2

Forus vest for motorveien, uten de ubebygde
tomteområdene i nord og øst, har en utnytting på
34%.

Omtrent halvparten av bebyggelsen, ca 900 000m2,
er kontorareal. Den andre halvdelen består av ca 200
000m2 kjøpesentre og 700 000m2 lagerbygg, skur og
produksjonsbygg.

Tomt 5,5m2
Eldre kombibygg 1,5m2
Tomt 4,3m2
Eldre kombibygg 3,0m2

Tomt 4,0m2
Eldre kombibygg 2,0m2

Tomt 2,2m2
Kontorbygg 3,4m2

Tomt 8,2m2
Eldre kombi 2,5m2

Tomt 17,5m2
Kontorbygg 7m2
Eldre kontor 3,5m2

Tomt 10,5m2
Kontorbygg 6,5m2

Tomt 32,2m2
Lager 6,5m2

Tomt 11,7m2
Kontor/varehus 9,0m2

O
T

Tomt 22m2

Tomt 29,8m2
Lager 11,1m2
Tomt 5,8m2
Lager 1,7m2

Tomt 15,2m2
Kontorbygg 6,8m2

Tomt 8,9
Lager 4,4m2

Tomt 19,1m2
Kontor 29,0m2

Lav tetthet: Kartleggingen viser enkelttomtenes utnyttelse, fra ubebygget tilTomt
2,0
som tilsvarer 200%. Utnyttelsen defineres av bygningenes samlede
9,9m2
Lager
2,4m2
gulvareal
delt på tomtens areal. Tallene som er Tomt
oppgitt
på illustrasjonen er x1000.
4,5m2
Tomt 8,5m2
Lager 1,3m2
Kombibygg
2 8m2
Forus
består
for det meste av tomter utnyttelse mellom 25% og 100% . Høyere utnyttelse finnes kun i mindre deler; sør i Gullrekka, Kanalsletta og i
enkelte bygg spredt rundt i området.
Tomt 9,2m2
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TOMTEUTNYTTELSE

Forus vest for motorveien
Gulvareal : Tomteareal
893daa : 2400daa
Utnyttelse = 0,34

Forus hele m/ Lura
Gulvareal : Områdeareal
1 800daa : 6 500daa
Utnyttelse= 0,28

2,0 -

GULVAREAL/TOMTEAREAL

1,5 - 2,0 GULVAREAL/TOMTEAREAL
1,0 - 1,5 GULVAREAL/TOMTEAREAL
0,5 - 0,1 GULVAREAL/TOMTEAREAL
0,25 - 0,5 GULVAREAL/TOMTEAREAL
0,01 - 0,25 GULVAREAL/TOMTEAREAL
UBEBYGGET TOMT
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PARKERING
I følge en kartlegging Asplan Viak utførte for
Rogaland fylkeskommune i 2014 er det 27 479
parkeringsplasser i Forus-Lura-området.
Vår kartlegging fant flere plasser
Rosa farge viser områder på bakkeplan som brukes til
parkering, lilla viser p-hus over bakkeplan.
Rosa flate utgjør 1 100 000m2. Hvis man regner 35
m2 pr plass (fordi mye har tilfeldig geometri som gir
lav utnyttelse) utgjør arealet 31 500 plasser.
I tillegg kommer parkering i p-husene vist med lilla.
Det er også p-hus under bakkeplan. Disse har vi ikke
oversikt over. Plasser her kommer også i tillegg. Det
betyr at tallet er en del høyere enn 31 500 plasser.
Grå farge viser hard flate, for det meste asfaltert. Det
utgjør 3 100 000m2. Store deler av denne kan nyttes
til parkering uten at det er behov for tiltak. Trekker
man fra 50% til veier og utilgjengelig areal, blir det
1 500 000m2 tilbake. Mye av dette er potensielt
parkeringsareal.
Tilgjengeligheten på parkering er så god at bilistene
unngår avgiftsbelagte plasser. Det er lav dekning i
p-hus og tomme plasser med betaling.
Den gode tilgjengeligheten betyr at strenge krav til
parkeringsdekning ved nybygg, slik det for eksempel
foreslås i Plan 125 K, vil ha begrenset virkning i
forhold til å redusere bilbruken.
Tilgjengelighet på parkeringsplasser er meget god. Plassen nede til
høyre illustrerer; den er avgiftsbelagt og de få bilene som står her har
forhåndsbetaling via firma. Foto: Gule sider
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PARKERING

HARD FLATE, ASFALT OG GRUS
PAREKRINGSPLASS
PAREKRINGSHUS
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BEBYGGELSENS ETASJER
Registrering av antall etasjer i bebyggelsen forteller at
Forus ikke har mange høye bygg. Skala fremtrer mest
i utstrekning, både i store bygningskomplekser, som
Statoil og Kvadrat, men også i det enorme omfang av
en-etasjes haller.
I kartleggingen har vi regnet høye haller som enetasjes bygninger, selv om høyden kunne tilsi
flere etasjer. Det er fordi kartleggingen slik bedre
reflekterer områdets lave tetthet.
Det er ingen bygg over 8 etasjer inne på området. Det
er kun Tre Tårn ved Vibemyr som er høyere. Innenfor
området er tre bygg på Kanalsletta på 8 etasjer, mens
Ivars forbrenningshus har omtrent tilsvarende høyde.
Applys bygg ved Solasplitten er 6 etasjer. For øvrig er
nyere kontorbygg i 5 etasjer (egentlig 4,6 etg). Eldre
kontorbygg som Statoil Øst og Vest er i 3 og 4 etasjer.
Noen kombibygg er i 3 etasjer, sammen med mindre
kontorbygg og Kvadrat.
Det store volumet er imidlertid 1 etasjes bygg. Mange
er haller med betydelig høyde. Noen i kombinasjon
med en kontordel, de fleste frittliggende. En-etasjes
bebyggelsen er både nyere og eldre.
Registreringen gir et topografisk bilde av områdets
lave tetthet og åpne karakter.

Bebyggelsen består i stor grad av en etasjes haller; lager og produksjonsbygninger, både eldre og nyere. Foto: Googlemaps
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BEBYGGELSENS ETASJER

ENEBOLIGER
HALL, 1 ETASJE (HØY)
2-3 ETASJER
4-5 ETASJER
6-8 ETASJER
OVER 8 ETASJER
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LANDSKAP
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Forus Kanal Foto: Googlemaps

IKDP FORUS					STEDSANALYSE						K A P KONTOR FOR ARKITEKTUR OG PLAN 		

BRANDSBERG-DAHLS ARKITEKTER		

07.04.2016

s. 65

grensene.

OVERORDNET GRØNNSTRUKTUR
I kartleggingen av de grønne og blå strukturene er det
tilstrebet en helhetlig tilnærming til landskapet, der
både det naturgeografiske og det kulturhistoriske er
vektlagt, i tillegg til det romlig visuelle.
Analysene som omhandler landskap er derfor delt inn
i følgende:
- Topografi og vann
- Landskapskarakter, vegetasjonstyper og biologisk
mangfold
- Kulturminner
- Rekreasjon
- Klima og flom
Kartet viser i tillegg de landskapsverdiene som er
sikret gjennom ulike plan- og lovgivningsverktøy.
Regionalplanen for Nord-Jæren:
- Overordnete regionale grøntdrag
- Grense for langsiktig jordbruk
Miljøvernloven:
- Registrerte rødlistede arter
”Landskap” er både en verdi i seg selv som skal
forvaltes, men også en ressurs, som gir grunnlag for
ny verdiskapning ved at miljøkvaliteter i landskapet
bevares og styrkes.

vurdering og dersom lokale forhold tilsier det.

7.1.2 Regional grønnstruktur bør i kommuneplanene
gis status som grønnstruktur, jf. § 11-7 pkt 3 i plan og
bygningsloven, eller som hensynssone med særlige
hensyn til friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, jf. § 11-8 pkt c) i planog bygningsloven.
7.1.3 Kommunene bør gjennomføre landskapsvurderinger og kartlegging av biologisk mangfold som grunnlag for fastsettelse av hensynssoner for landskap eller
biologisk mangfold etter pkt 7.1.2. Kommunene skal
ved kartutformingen særlig vektlegge grønnstrukturens
funksjon som spredningskorridor for biologisk mangfold.
7.1.4 Viktige områder for naturmangfold skal ivaretas.
Med denne forutsetningen skal kommunene planlegge
og opparbeide et sammenhengende nett av turveier
gjennom regional grønnstruktur.
7.1.5 I kommune og detaljplanleggingen skal det stilles krav til rekkefølge som sikrer at viktige forbindelser/
lenker i regional grønnstrukturen etableres, opprettholdes eller at disse får en kvalitetsmessig forbedring.
7.1.6 Det skal ikke planlegges tyngre infrastrukturtiltak som reduserer omfanget av eller opplevelsesverdiene i regional grønnstruktur.
7.1.7 Det skal tilrettelegges for at alle kan utøve friluftsliv i sitt nærområde. En sammenhengende grønnstruktur skal fremgå av kommuneplanens arealdel og
vise turområder og turveier.
7.1.8 Områder med ulike kvaliteter skal sikres, for
eksempel stille områder, utfordrende lekeområder eller
områder med rikt artsmangfold.
7.1.9 Følgende legges til grunn for dimensjonering av
regional grønnstruktur ved planlegging av nye utbyggingsområder:
• 500 meter som største gangavstand mellom bolig og
nære friområder eller regional grønnstruktur.
• 20 dekar som minste størrelse på nære friområder.
• 3 km som minste lengde på overordnet turvei.
• 40 meter som minimum bredde på delområde eller
grønnkorridor som binder områder sammen.
• 20 meter som minimum bredde på grøntbelte for

IKDP FORUS					STEDSANALYSE						K
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fri ferdsel, rekreasjon
lek langs
strandsonen
og 		

Langsiktig grense landbruk
Kjerneområde landbruk
Regional grøntstruktur

Regionplanen: Langsiktig grense for landbruk og regional

Figur 7.1 Regional grøntstruktur, kjerneområde landbruk og langsiktig
grønnstruktur.
grense
landbrukGrensene skal ligge fast i et lengre perspektiv,

men blir stadig utfordret. Sist av Sandnes, som lanserte sitt
tomtealternativ for det nye sykehuset i område avsatt til langsiktig
landbuk.
Kart: Regionplan for Jæren 2013 - 2040
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OVERORDNET GRØNNSTRUKTUR

REGIONALT GRØNTDRAG
KJERNEOMRÅDE LANDBRUK
LANGSIKTIG GRENSE LANDBRUK
REGISTRERING AV RØDLISTETE ARTER NYERE ENN 2010
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LANDSKAPSKARAKTER
VEGETASJONSTYPER OG
BIOLOGISK MANGFOLD

Konsekvensvurdering med beskrivelse. Plan 2480 områdeplan for deler av Forus Øst.

1

Kartleggingen gir en oversikt over vegetasjonstyper
og det biologiske mangfoldet, og danner grunnlag for
sikring av landskapets naturverdier.
All vegetasjonen i planområdet er som følge av
århundre med landbruk kombinert med en suksessive
og omfattende utbygging siden krigen mer (intensiv)
eller mindre (ekstensiv) menneskelig påvirket, og
kategoriseringen av vegetasjonstypene er foretatt i
forhold til dette.
Mer ekstensive vegetasjonstyper:
- Skog
- Åpne arealer med eng, ekstensiv beitemark og rest
er av kystmyr
- Brakkliggende arealer med varierende grader av
gjengroing
Mer intensive vegetasjonstyper med regelmessig
slått, gjødsling og stell:
- Landbruksområder (dyrka mark, gjødslete enger og
juletreplantasjer)
- Parker, friområder og veigrønn (her ble også
golfbanen tatt med)
- Private hager
Rødlistede arter
I planområdet ble det observert en del rødlistede
arter, både plante- og dyrearter, siden registreringen
begynte på 1930-tallet. For at disse registreringene
skal ha en relevans for planleggingen, dvs at
sannsynligheten er stor for at artene ennå kan
befinne i området, ble det i analysen tatt med alle
registreringer etter 2010.
I planområdet ble landskapet delt inn i fire
karakteristiske delområder:
- Skadberg - variert vegetasjonsmosaikk og kupert
terreng
- Forus - flatt industrilandskap med fragmentert grønt
- Lura - grønne hager og spredte skogkledde koller
- Gandsfjorden – en smal stripe kystnatur mellom
jernbane og fjord

Forus øst: Foto som viser tre av landskapstypene; det flate industrilandskapet, det grønne hagelandskapet til
boligene på Lura og fjordlanskapet langs kystlinjen mot Gandsfjorden.
Foto: Stavanger kommune, plan 2480

Plan 2480

Områdeplan for deler av Forus Øst
Konsekvensutredning med beskrivelse og ROS-analyse
Stavanger kommune, 04. juni 2014

Stavanger kommune 04.06.2014
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LANDSKAPSKARAKTER
VEGETASJONSTYPER OG
BIOLOGISK MANGFOLD

VEGETASJONSTYPER
SKOG, LUND, TREGRUPPER, TRERADER
PARK, VEIRABETTER LEKEPLASSER, ETC.
HAGER
EKSTENSIVE ÅPNE FLATER:
ENG, GAMMEL BEITEMARK, MYR
SKROTEMARK, BRAKKLIGGENDE AREALER I
INDUSTRISTRØK MED SPONTAN VETGETASJON
JORDBRUKSAREALER: ÅKER, GJØDSLET ENG,
JULETREPLANTASJE ETC.
ÅPEN VANNFLATE
REGIONALT GRØNTDRAG
REGISTRERT VIKTIG NATURTYPE
OBSERVASJONER AV RØDLISTEDE ARTER SIDEN 2010
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BIOLOGISK MANGFOLD
SKADBERG
Skadberg ligger i overgangen mellom Forus Vest og
Sola, og omfatter et nord-sørgående landskapsdrag
med tydelige skogkledte koller. Denne skiller mellom
golfbanen i øst og boligområder i sørvest.
Golfbanen ligger i et relativt flatt terreng med
baneanlegg i et svakt skrånende kultur‐ landskap og
mellom noen skogteiger.
Det drives aktivt landbruk i østre og søndre del av
området.
Store deler av det nord‐sørgående grøntdraget er
dekket med skog og fungerer også som en viltkorridor.
På Kjerrberget finnes en representativ utforming av
en rik edelløvskog med hassel og eik som bare finnes
på relativt få lokaliteter i kommunen, og som trolig
har et bra artsmangfold. I de nordvendte skråningene
dominerer bjørkeskog av en fin utforming, og med
mye relativt gamle trær. Her ligger også en stor
flott steinur, trolig den største naturlige steinura i
kommunen. På høydedraget er det ikke skogkledd,
men en tørr lyngheiutforming. I sørvest er det et
lysåpent skogkantsamfunn med spredt oppslag av
hassel og einer og en del tørrengarter i de lysåpne
partier.
Nord for Kjerrberget ved Åsen ligger et relativt stort
område uten nyere tekniske inngrep og med et
stort mangfold både av flora og fauna, blant annet
en svært flott utforming av sumpskog og torvmyr.
Myrområdene fortsetter mot Røyneberg i nord med
et mindre restareal som grenser til steinbruddet,
som har en karakteristisk og representativ rest av
starrsump og fattigmyr som tidligere var vanlig i
kommunen.

Det kuperte terrenget på vestsiden av Kjerrberget var
tidligere preget av et rikt kulturlandskap med blant
annet en lokal viktig fukteng ved Eikebakken. Mye at
dette forsvant ved utbygging av boligområdene her i
løpet av de siste 10 år.
De nye boligområdene har smale men tydelige
grøntdrag som knytter dem til det omkringliggende
kulturlandskap, og er delvis utformet med variert
vegetasjon og fordrøyningsbassenger med åpne
vannspeil, to av dem i tilknytning til rester fra myren
ved Eikebakken.
Den finmaskede strukturen av ulike vegetasjonstyper
skaper mange verdifulle overgangssoner, som,
kombinert med et kupert terreng, skaper et stort
mangfold av leveområder for planter og dyr.
Følgende rødlistede arter ble observert jevnlig
i Skadbergområde siden 2010 og registrert i
artsdatabanken:

Philomachus Pugnax: Brushane finnes på Skadberg. Foto: nordfold

- Brushane
- Stær
- Stokkand
- Vipe
- Fiskemåke
- Hauksanger
- Tyrkerdue
- Gullspurv
- Krykkje
- Gresshoppesanger

Myren grenser til Åsnuten, et større bjørke- og
løvblandingsskogsområde med en relativt fattig, men
fin utforming.

Grønn ressurs: Skadbergområdet sett fra golfbanen
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BIOLOGISK MANGFOLD
SKADBERG

SOLASPLITTEN I TUNNEL SIKRER
EN GOD FORBINDELSE MED
TILGRENSENDE
KULTURLANDSKAP
BJØRK- OG LØVBLANDINGSSKOG

KYSTMYR

KYSTMYR
STORE SAMMENHENGENDE
GRØNTAREALER MED VARIERTE
VEGETASJONSTYPER

RIK
EDELLØVSKOG

KUPERT TERRENG SKAPER
VARIERTE MIKROKLIMA

BOLIGFELT
MED SMALE MEN
TYDELIGE
GRØNTDRAG

VEGETASJONSTYPER
SKOG, LUND, TREGRUPPER, TRERADER
PARK, VEIRABETTER LEKEPLASSER, ETC.
HAGER
EKSTENSIVE ÅPNE FLATER:
ENG, GAMMEL BEITEMARK, MYR
SKROTEMARK, BRAKKLIGGENDE AREALER I
INDUSTRISTRØK MED SPONTAN VETGETASJON
JORDBRUKSAREALER: ÅKER, GJØDSLET ENG,
JULETREPLANTASJE ETC.
ÅPEN VANNFLATE
REGIONALT GRØNTDRAG
REGISTRERT VIKTIG NATURTYPE
OBSERVASJONER AV RØDLISTEDE ARTER SIDEN 2010
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BIOLOGISK MANGFOLD FORUS
Karakteristisk for Forus er beliggenheten i et
flatt område mellom skogkledde koller, dyrket
mark og med Gandsfjorden mot øst. Selv små
terrengforskjeller sees tydelig i det flate landskapet.
Terrengforskjellene tilfører området variasjon i
forhold til beplantning og vann.
Vann er tilstede i form av kanaler som ble anlagt
til drenering av Stokkavannet. De er i dag ofte
samlokalisert med veier. Kanalene har et dyptliggende
vannspeil og fremstår med liten rekreativ eller
estetisk verdi. Eksisterende beplantning langs
kanalene er for det meste for svak til å bidra med
karakter.
Likevel fungerer kanalene sammen med tilhørende
vegetasjon som svake men sentrale blågrønne
nerver i grøntstrukturen, og miljøet rundt kanalene
har fine kvaliteter på enkelte strekninger. Eksempel
på dette er den delen av kanalen som ligger vest
for høyspentlinjen, der kanalen er integrert i det
nyanlagte parksystemet. Andre steder fremstår
kanalen som en barriere som tilfører lite til miljøet
rundt seg.
Grønnstrukturen kan betegnes som et 3-4 meters
landskap på grunn av det i stor grad består av striper
av vegetasjon i slik bredde.

Men selv om Forus både har lite grønt og det er
usammenhengende, finner enkelte arter sine nisjer
også her. I brakkliggende områder, der naturen er
overlatt til seg selv finner noen sjeldne arter de
forutsetninger de trenger for å leve. I et større areal
ved Statoil vest, er det åpne flater med gress- og
starrvegetasjon. Det er også noen områder med
sumpskog av bjørk og selje. Her finnes det en
hekkekoloni av hettemåke. Hettemåken er rødlistet i
kategori VU – sårbar.
Den same kategorien tilhører villeple (malus
sylvestris) som har etablert seg på en grushaug på en
brakkliggende grustomt like ved.
I et område ved gjenvinningsstasjonen til IVAR er det
registrert rødlistet gresshoppe.

Grøntplan for Forus, Skjold Sægrov og Torpe, 2007. Hensikten er å bruke grønnstrukturen til å danne romlig
orientering. Grøntplanen inneholder formingsveileder for alle områdene vist på kartet . Grøntplanen ble utarbeidet i
15.03.2007
Multiconsult
AS - SST landskap
forbindelse
med reguleringsplan 1767. Den omfatter kun deler av det som i dag utgjør
næringsområdet
og er bare
delvis gjennomført.

Mesteparten av det grønne arealet på Forus er anlagt
i forbindelse med infrastrukturen som veier, stier og
avvanning. Mange av disse lineære flater gjenspeiler
intensjonen i Grøntplanen fra 2007 som anbefalte
3-4meter brede buffersoner mellom veier og
eiendommer. Disse grønne arealene har varierende
karakter: noen er hagemessig beplantet, andre preges
av buskas. Flere steder er det åpne gressarealer, ofte
kombinert med enkeltstående trær eller trerekker.
Grøntplanens prinsipp med 3-4 meters stripene er en
god intensjon, og grepet bidrar definitivt til å gjøre
Forus suksessivt grønnere med tiden. Likevel er disse
smale lineære grønne stripene for svake til å skape en
overordnet landskapsstruktur, og landskapet oppleves
fragmentert - som enkelte grønne områder uten
generell sammenbindende struktur.
Kanalen i delområdet Forus kanal
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BIOLOGISK MANGFOLD FORUS

MOTORVEIER SOM BARRIERER
MOT TILGRENSENDE
KULTURLANDSKAP

3-4 METERS GRØNT
FRAGMENTER AV DEN TENKTE
GRIDSTRUKTUREN I GRØNTPLAN
FOR FORUS

KANALER

FRAGMENT AV
OPPRINNELIG
MYRLANDSKAP

FRAVÆR AV
SAMMENHENGENDE
GRØNTSTRUKTURER

VEGETASJONSTYPER
SKOG, LUND, TREGRUPPER, TRERADER
PARK, VEIRABETTER LEKEPLASSER, ETC.
HAGER
EKSTENSIVE ÅPNE FLATER:
ENG, GAMMEL BEITEMARK, MYR
SKROTEMARK, BRAKKLIGGENDE AREALER I
INDUSTRISTRØK MED SPONTAN VETGETASJON
JORDBRUKSAREALER: ÅKER, GJØDSLET ENG,
JULETREPLANTASJE ETC.
ÅPEN VANNFLATE
REGIONALT GRØNTDRAG
REGISTRERT VIKTIG NATURTYPE
OBSERVASJONER AV RØDLISTEDE ARTER SIDEN 2010
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BIOLOGISK MANGFOLD
LURA OG FORUS ØST
Lura preges av eneboliger med private hager i et
lettkupert terreng. Boligområdene er ispedd enkelte
lekeplasser og felles grøntområder. Hagene kan
være viktige habitater for småfugler, pinnsvin,
sommerfugler og pollinerende insekter.
Et skogkledd høydedrag skiller Lura fra Gandsfjorden i
øst. De skogkledde kollene Lille og Store Myklaberget
avgrenser Lura i nord mot næringsområdene på Forus
Øst. Store deler av området har et grønt preg men
likevel ingen overordnet grønnstruktur.
Jernbanen er en stor barriære mot den tilgrensende
kystnaturen langs Gandsfjorden.
Det er obervert følgende rødlistede arter i området:
Gulspurv, bjørkefink, stær.

Billedtekst

Grønt preg: Ingen overordnet grønnstruktur. Forus øst i forgrunnen og Lura oppover til venstre. Store grupper av trær flere steder ned mot sjøen.
Foto: Stavanger kommune

Billedtekst
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BIOLOGISK MANGFOLD
LURA OG FORUS ØST

SKOGKLEDDE
KOLLER SKAPER
ORIENTERING OG
GRØNNE KVALITETER

FRAGMENTERTE
GRØNTDRAG
GRØNNE
HAGER I
KUPERT
TERRENG
VEGETASJONSTYPER
SKOG, LUND, TREGRUPPER, TRERADER
PARK, VEIRABETTER LEKEPLASSER, ETC.
HAGER
EKSTENSIVE ÅPNE FLATER:
ENG, GAMMEL BEITEMARK, MYR
SKROTEMARK, BRAKKLIGGENDE AREALER I
INDUSTRISTRØK MED SPONTAN VETGETASJON
JORDBRUKSAREALER: ÅKER, GJØDSLET ENG,
JULETREPLANTASJE ETC.
ÅPEN VANNFLATE
REGIONALT GRØNTDRAG
REGISTRERT VIKTIG NATURTYPE
OBSERVASJONER AV RØDLISTEDE ARTER SIDEN 2010

AVSKÅRET FRA
FJORDEN VIA
JERNBANESPORET

BIOLOGISK MANGFOLD
GANDSFJORDEN
Avgrenset av jernbanesporene som til dels ligger tett
inntil fjorden, og mellom marinaer, private villaer og
industri med egne kaianlegg finnes det mindre partier
med intakt kystnatur.
Det største området med kystlandskap er
Forusskogen med Fiskaneset, en gammel eikeskog
med en artsrik strandsone mot sjø. Det er en rik
kryptogamflora i området. Området oppfyller
ikke kravene til rik edelløvskog, men det har lang
kontinuitet og har flere truete arter. Naturtypen er
gitt regional verdi (B). Området grenser til et viktig
overvintringsområde for sjøfugl.
På Forusstranden sør for Oddahagen ligger også et
smalt belte med eikeskog av lokal verdi og en grus- og
steinstrand med strandvegetasjon.
Videre er det furuskog, svaberg og smale strender
med et rikt fugleliv. Flere rødliste arter er observert i
Lurabukten, fra Fiskeørn til Lomvi.
Ved kysten har man fin utsikt til fjellene på andre
siden av Gandsfjorden.

Rullesteinstrand ved Forusskogen

Rødlistede arter: Grå punktlav, storspove, tyrkerdue,
lomvi, fiskeørn.

Turvei ved Forusskogen

Smalt, men grønt: Områdene på sjøsiden av jernbanen har smal, men viktig grønnstruktur. Foto fra turstien sør for
Ryggjestabburet
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BIOLOGISK MANGFOLD
GANDSFJORDEN

EIKESKOG MED
VELUTVIKLET
VEGETASJON I
STRANDSONEN
ÅLEGRASSAMFUNN

SMALT BELTE MED
EIKESKOG OG GRUSOG STEINSTRAND
MED TILHØRENDE
VEGETASJON

BADEPLASS PÅ
FYLLING ETTER DET
GAMLE
JERNBANESPORET

VEGETASJONSTYPER
SKOG, LUND, TREGRUPPER, TRERADER
PARK, VEIRABETTER LEKEPLASSER, ETC.
HAGER
EKSTENSIVE ÅPNE FLATER:
ENG, GAMMEL BEITEMARK, MYR
SKROTEMARK, BRAKKLIGGENDE AREALER I
INDUSTRISTRØK MED SPONTAN VETGETASJON
JORDBRUKSAREALER: ÅKER, GJØDSLET ENG,
JULETREPLANTASJE ETC.
ÅPEN VANNFLATE
REGIONALT GRØNTDRAG
REGISTRERT VIKTIG NATURTYPE
OBSERVASJONER AV RØDLISTEDE ARTER SIDEN 2010
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BARRIERER
Motorveier
Solasplitten skjærer Forus av fra det tilgrensende
kulturlandskapet i nord. Med kun en
krysningsmulighet fremstår den som en sterk barriere
for både myke trafikanter og vandrende dyr.
Den samme barriereeffekten har E39. Motorveiene er
i tillegg store kilder til luftforurensning i området.
Industriområdene på Forus
De store industriområdene er en barriere i seg selv.
De store åpne asfaltflatene kombinert med til tider
mye trafikk og forurensning gjør dette område nesten
uovervinnelig for vandrende dyr. Den store andel
forseglete overflater gjør det dessuten vanskelig for
spontanvegetasjonen å etablere seg og skape mulige
”stepping stones” som ville hjelpe ulike dyrearter å
vandrer gjennom området.
Fattig på opplevelser og rekreative verdier er det ikke
noen attraktive ruter for gående og syklister gjennom
industriområdene på Forus, og en kryssing gjennom
området er noe man gjør for å komme frem til et mål,
ikke for å ha en opplevelse av turen.

Jernbanen ved Forusskogen

Solasplitten ved Forus vest

Jernbanelinjen med sine to spor er en sterk
barriere mellom Forus og Gandsfjorden. Det brede
sporanlegget medfører at det er hverken visuell
eller funksjonell kontakt mellom de tilgrensende
områdene. Få og trange,mørke underganger
underbygger opplevelsen av en sterk romlig barriere.
Sporanlegget er dessuten umulig å krysse for
vandrende dyr.
Jernbanen ved Fiskå mølle

Parkeringsplass ved Statoil

Jernbanen langs Luravika

Parkeringsplass bak Gullrekka
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BARRIERER

MOTORVEIER SKJÆRER AV FRA
OMKRINGLIGGENDE KULTURLANDSKAP
- FÅ UNDERGANGER / KRYSNINGSMULIGHETER
- IKKE MULIG Å PASSERE ANDRE STEDER
- EMISJONSKILDER

.

INDUSTRI- OG NÆRINGSAREALER
FÅ OG USAMMENHENGENDE KVALITETER
- FOR PLANTE- OG DYRELIV
- FOR OPPHOLD, OPPLEVELSER OG MYKE
TRAFFIKANTER
.

JERNBANEN SKJÆRER
BOLIGOMRÅDENE AV FRA
FJORDEN
- FÅ UNDERGANGER
- IKKE MULIG Å PASSERE
ANDRE STEDER
.

BARRIERER
BARRIERE VEI/JERNBANE
BARRIERE KANALER
BARRIERE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG
REKREASJON
KRYSNINGSPUNKT
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REKREASJON OG FRITID
Med områder for rekreasjon menes det steder hvor
folk kan få et avbrekk fra hverdagens gjøremål og
stress. Det gjelder like mye for alle aldersgrupper;
barn, voksne og eldre. Det er naturlig å se områder
for rekreasjon i sammenheng med områder for
friluftsliv. Men det trenger ikke bare omhandle fri
natur, men også steder i bebygde områder. Det kan
være en park, en lekeplass, et rolig sted med mulighet
for å oppholde seg og koble av, et sted man kan
oppleve noe som utfyller våre behov i hverdagen.
Alle individene vil foretrekke forskjellig omgivelser for
rekreasjon.
Vegetasjon skaper rom og stemninger. Opplevelsen
av tett barskog med ly, skrinn bunnvegetasjon og lite
lysinnslipp føles veldig forskjellig fra et luftig, åpent
åkerlandskap, hager med fine blomster, eller strender
med utsyn over fjorden – spesielt forskjellene og
kontrastene er verdifulle. Opplevelsen og stemningen
påvirkes av topografien, fargene, artene, lyset og
vinden. Mangfold er viktig med tanke på det store
spekteret av brukere og hvilke ønsker de har for sine
naturopplevelser.
Tilgjengelighet og framkommelighet
Planområdet er knyttet til et overordnet regionalt
system av gang- og sykkelstier. En viktig rute går
langs med fjorden fra Stavanger til Sandnes, og
mange bruker dette strekket på vei til- og fra jobb.
Denne retningen skal på sikt suppleres med en
sykkelstamvei langs E39.
Et tett system av sykkelruter gjennom området skaper
øst-vestgående forbindelser mellom Gandsfjorden og
Sola.
Inntrykkstyrke og opplevelse
Det varierte og kuperte kulturlandskapet på Skadberg
og den smale kyststripen ved Gandsfjorden byr på
varierte naturopplevelser og er flotte turområder. .
Spesielt kystlinjen, med sitt vide utsyn over fjorden
har en høy rekreasjonsverdi. Her er rester av et
fint kystlandskap kombinert med bade-, fiske- og
båtplasser. Dessverre er dette landskapsrommet
begrenset av jernbanesporet som, med få
underganger og andre krysningsmuligheter, oppleves
som en sterk romlig barriere, spesielt for Lura.

Boligområdene på Lura, Forusstranda og Skadberg
preges av private hager som sammen med
lekeplasser, barnehager, skolegårder og idrettsplasser
representerer varierte rom for “hverdagsrekreasjon”
som idrett og annen fysisk aktivitet, lek,
ungdomsaktiviteter og sosialt samvær i nærmiljøet.
Boligområdene på Skadberg har i tillegg en direkte
tilknytning til det verdifulle kulturlandskapet ved
Kjerrberget og Åsnuten.
Boligområdene på Lura og Gausel er derimot mange
steder direkte nabo til industriområder og brede
trafikerte veier - ofte uten buffersone. I tillegg
mangler tette, sterke og gode forbindelser til det
flotte kystlandskapet ved fjorden.

Barn og unge
Utviklingen på Forus bør skje i fokuserte nedslagsfelt,
enten det er langs akser eller punktvis. Utformingen kan
styres ved hjelp av en designmanual som inneholder et
knippe verktøy og retningslinjer for et mer innholdsrikt
og kvalitetspreget Forus. Et viktig verktøy kan være
utforming av steder for barn og unge, som genererer
aktivitet utenom kontortid og som kan romme et bredt
spekter med aktiviteter. Barn og unge bør integreres
som en del av et rikt og sammensatt Forus, både
som en aktiv deltaker og som en del av en større
funksjonsblanding hvor de blir synlige og ivaretatt.

Industriområdene er fattige på opplevelser og
rekreative områder. De få grønne strukturene som
finnes er for svake, og aktivitetstilbudene som en
idrettsbane og et par barnehager ligger spredt og ofte
gjemt inn i private næringseiendommer.
Gang- og sykkelveier leder gjennom områdene
som over lange strekk har liten opplevelsesverdi.
Spesielt i helgene fremstår de store asfaltarealene til
parkeringsplassene som øde og kjedelig.
Likevel ligger det også her et potensiale for
opplevelser knyttet til en stedlig identitet.
Industrivirksomhetene kunne eksponere deler
og maskiner mot veiene og knytte dette sammen
med opplysninger om hva dette brukes til, og hva
virksomheten holder på med. Slik vil en på en
spennende og pedagogisk måte kunne oppleve
hvordan “motoren” i regionen jobber.
Kanalene har også et stort rekreativt potensiale
dersom disse kombineres med kraftige og frodige
grøntarealer, vannstanden løftes, og flere strekninger
åpnes med varierende bredder og kantutforming.
Kanskje det vil være mulig å padle fra Gandsfjorden
gjennom Forus til Hafrsfjord en gang?
Tidsdybde, tilhørighet og identitet
Planområdet er rikt på kulturminner fra mange ulike
tidsepoker, fra steinalder- til industrilandskap.
Mange av kulturminnene ligger gjemt blant
bebyggelse eller under jorden og kan derfor være
vanskelig å se og oppleve.
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REKREASJON OG FRITID

BUNKERSAFARI
MED UTSIKT
.

VEDDE BORT
LOMMEPENGENE SINE

.

SPILLE
18 HULL MED
BESTEVENNINNEN
.

SKATER
PÅ GAMLE
LANDEBANEN

GÅRDSTUN

.

MORGENBAD I SJØEN

GÅ EN
TUR I
SKOGEN
.

KJØPE TOVETE
VANTER OG TA EN
KOPP KAFFE I
VERKSTEDENE PÅ
FISKÅ GAMLE MØLLE

OBSERVER
BRUSHANELEIK
.

PLUKKE EN
BUKETT MED
ENGBLOMSTER

.

GANG- OG SYKKELVEIER
TURVEIER
GANGVEIER I BOLIG- OG HAGESTRØK

GÅRDSTUN

GANGVEIER LANGS JORDER
IDRETTSBANER OG SKATEANLEGG
LEK (LEKEPLASSER,
SKOLEGÅRDER OG BARNEHAGER)
BADEPLASSER
MEKKE PÅ BÅTEN OG
SEILE EN LITEN TUR

MARINA
SKOG
PARK
EKSTENSIVE ÅPNE FLATER:
ENG, GAMMEL BEITEMARK, MYR
SKROTEMARK, BRAKKLIGGENDE
AREALER I INDUSTRISTRØK MED
SPONTAN VEGETASJON
KULTURMINNER
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BARN OG UNGE
Barn og unge er et viktig plantema, spesielt ved
planlegging av boligområder, men også for utforming
av senterområder og bystrukturen generelt.
Barnetråkk
Sola og Sandnes har utført registeringer av barns
bruk av nærområdene i dag, vist som barnetråkk.
Typisk har eldre barn en større aksjonsradius enn
yngre. Barna bruker lekeplasser, idrettsbaner og
naturområder.
For Solas vedkommende er de større naturområdene
i randområdet til næringsparken og golfbanen
attraktive. Grønn farge viser barnetråkk
for barneskoletrinnet, mens gul viser for
ungdomsskoletrinnet.
I Sandnes ligger barnas utfoldelsesområder inne i
boligområdet på Lura, men strekker seg også inn i
næringsområdet. Grønt viser barnas lekeområder.
Disse omfatter ubebygde næringstomter,
parkeringsplasser og mindre veistubber. Oransje viser
barnehagebarns referanseområder, mens blått viser
referanseområder for barn i skolealder.
Leke- og oppholdsarenaer
Kartleggingen på neste side viser de leke- og
oppholdsarenaer som finnes i området. Det er da tatt
med det som regnes som egnete områder, og ikke
parkeringsplasser og fraflyttet næring.
Med egnete områder forstår vi friområder med skog
og annen grønnstruktur, idrettsbaner og skatenalegg,
badeplasser og lekeplasser.
Vi har gjort en deling i offentlige lekeplasser og
lekeområder knyttet til barnehager og skoler. På
dagtid kan sistnevnte ikke benyttes av andre enn de
som går i barnehage eller på skolen, og er derfor en
begrenset ressurs.
Barnetråkk: Kartlegginger fra Sandnes og Sola kommuner som viser områder som barn benytter. Stavanger mangler kartlegging.
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BARN OG UNGE

FORUS
PRIVATE
BARNEHAGE

.

FRØYSTAD
BARNEHAGE
.

LURA
BARNEHAGE
STATOILS
BARNEHAGE

.

.

FORUS
FORELDRELAGSBARNEHAGE

.

TUSENFRYD
BARNEHAGE
.

FORUSSTRAEN

.

SVANHOLMEN
BARNEHAGE

.

SKADBERG
BARNESKOLE

RISSEBÆRSTRAEN
BARNEHAGE

.

.

EVENTYRBERGET
FORELDRELAGSBARNEHAGE

LURAHAMMEREN
UNGDOMSSKOLE

.

.

EIKEBERGET
BARNEHAGE

.

PORSHOLEN
BARNEHAGE
.

RABALDER
BARNEHAGE

.

PORSHOLEN
BARNESKOLE
.

.

LUBE
BARNEHAGE

BARNEHAGE
.

SKADBERG
BARNEHAGE

.

LURASTØ

SKOG

.

LURA
BARNESKOLE

PARK

.

ENG
GANG- OG SYKKELVEIER
TURVEI (GRUS)
IDRETTSBANER OG SKATEANLEGG
BADEPLASSER
LEK (SKOLEGÅRDER OG BARNEHAGER)
LEKEPLASSER
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ANDRE TEMA
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Forus Kanal Foto: Googlemaps
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KULTURMINNER
Kulturminner fra ulike tidsepoker vitner om
menneskenes bruk og av påvirkning på landskapet
opp gjennom tidene. Kulturminnene er en essensiell
del av stedets identitet og skal derfor bevares for
fremtiden.
Følgende kulturminner som finnes i planområdet har
en offisiell vernestatus:
Fornminner rundt Kjerrberget og på Lura vitner om
bosetninger og menneskelig aktivitet i dette området
helt tilbake til steinalderen.
Mens noen av disse minner som stakketufter,
gravrøyser og rester etter gårdsanlegg fremdeles er
synlig i landskapet, er andre funn frigitt eller flyttet
til museum, og lokalitetene bebygd. Alle disse er
automatisk fredet.
Noen få gjenværende gårdstun vitner om den
lange tiden landbruket har preget og formet dette
landskapet i nyere tid. To av disse er oppført som
verneverdig i kommunenes kulturminneplaner:
Porsholen 69 i Sandnes og Forusskogen 61 i
Stavanger.

Vedlikeholdshangaren for flyplassen og skytestillingen
for Forus flyplass inngår i Stavanger kommunes
kulturminneplan.
Fra Forus nyere historie som næringsområde med
vekt på oljerelaterte virksomheter er Statoils
hovedkontor tatt opp i Stavanger kommunes
kulturminneplan.

Kanonbatteriet på Åsen

Dessuten er det tatt med følgende som viktige
kulturminner for området:
Kanalene som har drenert og tørrlagt Stokkavatnet
siden begynnelsen av 1900-tallet. Uten disse hadde
Forus ikke blitt til.
En rest etter flystripen fra krigen, som ligger
fremdeles i området ved Statoil vest.
I tillegg til disse registrerte kulturminner finnes det
flere karakteristiske bygg som kan være verdt å ta
vare på.
Et utvalg burde vurderes av antikvarisk kompetanse.

Gård Forusskogen 61, Lura

Rest etter flystripa

Helt i sør grenser planområdet til den historiske
sonen strandstedet i Sandnes. Her inngår det også
jugendstilvillaen som disponenten til Lura teglverk
bygde med praktfull utsikt rett ved Gandsfjorden i
1904.
Vannet som ble ledet fra Stokkavatnet til
Gandsfjorden ble nyttiggjort som kraftressurs. Det
antas at Fiskå Gamle mølle var ble drevet av slik
vannkraft.

Gård Porsholen 69, Lura
Gamle Fiskå mølle, Ryggjastabburet

Kornsiloene til møllen som har egen kai for å ta imot
korn via sjøveien samt eget stoppested ved Jærbanen
(Forus gamle stasjon). Siloene finnes fremdeles i dag,
og den eldste av dem, det såkalte Ryggjastabburet,
inngår i Stavanger kommunes kulturminneplan.
Under andre verdenskrig ble det bygd bunkers
og forsvarsanlegg på Åsnuten, og i tilknytning til
flyplassen på Forus. Batteriet på Åsen er vernet i
landsverneplanen for forsvarsbygg.

Skolebarn hjelper i arkeologisk utgraving på Skadberg
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KULTURMINNER

BUNKER / SKYTESTILLING
VED FORUS FLYPLASS
1942

BATTERIET
PÅ ÅSEN
1940-43

GRAVRØYS
JERNALDER
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GÅRDSANLEGG
JERNALDER

VEDLIKEHOLDSHANGAR FOR
FORUS FLYPLASS
1942
RIN
S
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A
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R

GÅRDSTUN
1920

190
8-1
2

STAKKTUFT
FØRREFORM. TID

STATOILS
HOVEDKONTOR
1977-85

GARDFAR
FØRREFORM. TID

"RYGGJASTABBURET"
KORNSILO
1919

GRAVFELT
JERNALDER
REST ETTER
LANDEBANEN FRA
FLYPLASSEN
GRAVHAUG
JERNALDER

GÅRDSANLEGG
FØRREFORM. TID

GRAVFELT
JERNALDER

GRAVHAUG
JERNALDER

NAUST

GRAVFELT
JERNALDER

GRAVRØYS
JERNALDER

DYRKNINGSSPOR
FØRREFORM. TID
GRAVHAUG
JERNALDER

GÅRDSTUN

BOLIGHUS
"HEIMAHUS"

KULTURMINNER
FORNMINNER OG -FELT, AUTOMATISK FREDET
KULTURMINNER OPPFØRT I
KOMMUNALE KULTURMINNEPLANER

RYDNINGSRØYS
JERNALDER
GRAVHAUG
JERNALDER

BOLIGHUS
"HEIMAHUS"

MURVILLA I JUGENDSTIL TIL
DISPONENTEN VED LURA
TEGLVERK
1904

HISTORISK SONE
"STRANDSTEDET"

KANALER

IKDP FORUS					STEDSANALYSE						K A P KONTOR FOR ARKITEKTUR OG PLAN 		

BRANDSBERG-DAHLS ARKITEKTER		

07.04.2016

s. 87

gjennom Felt S og fram til Felt C i 1994-1995.

VA ANLEGG
Cowi har utarbeidet en vannplan for Forus. I den
forbindelse er det gjort simuleringer med store
nedbørsmengder for å kartlegge hvordan va-anlegget
klarer å absobere vannet. Deler av området har visse
utfordringer.

Interne overvannsledninger.
Fra de åpne overvannskanalene er det lagt overvannsledninger med dimensjoner
og fall tilpasset tilrenningsarealer og terrengnivå. Overvannsledninger er lagt
fortløpende i takt med byggemodning av delfeltene.

Kanalsystemet ble dimensjonert på tidlig 70-tallet,
men sies å være velfungerende. Det har ikke vært
registrert oversvømmelser på Forus.
Avdempende tiltak i rørnett og mot flom
Det viktigste og mest effektive elementet for å
redusere vannmengden er å øke andel grønne og
impermeable flater. En storstilt utbygging av rørnettet
anses hverken som spesielt effektivt eller reelt
vurdert i en økonomisk sammenheng.
Det vil også være viktig å opprettholde de kanaler og
den grøntstruktur som eksisterer i dag. Det er viktig
at kanalene har de tverrsnittene som er prosjektert,
også ovenfor betongelementene, da dette er en
betydelig bidragsyter til kapasiteten.
Fordi Forus har en høy andel tette flater vil alle
tiltak som øker grøntandelen redusere presset på
overvannsystemet. Grønne linjer gjennom området
bør utformes slik at de fungerer som en flomvei ned
mot hovedkanalen.
På de neste sidene er det sakset fra Vannplanen.
Kanaler, rør, tunnel og kulverter: Forus dreneres både i retning øst og vest, med vannskille omtrent i E39.
Nedslagsfeltet for vestlig område er betydelig større enn det for øst. Kart: Cowi, Vannplan for Forus

http://projects.cowiportal.com/ps/A034466/Documents/3 Prosjektdokumenter/Rapport/Vannplan Forus.docx
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FORUS NÆRINGSPARK
Flomkart : 200 års flom

Tegn.nr.
Flomkart
200 års flom
Nedbør: 200 års nedbør med 720 min Kristoffersen-regn med klimafaktor.
IVF for Stavanger og Sola: 200 år Stavanger Madla
IVF for Sandnes: 200 år Sandnes-Rovik
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Fra Vannplanen:
Feltets geografi
Forus ligger i et naturlig lavbrekk. Nedslagsfeltet
går nærmest i en sirkel rundt område, sett fra
grensepunktet mellom Stavanger, Sandnes og Sola.
Det er et flatt midtområde med svakt skrånende
åssider på nesten alle kanter.
Feltet har åskammer mot nord, vest og syd, men
er delvis avskjært av E39 mot øst. Deler av feltet
ligger øst for E39, men har avrenning mot vest via
stikkrenner under E39.
Feltet har en spesiell sammensetning ved at tilnærmet
alle tette flater, bygninger, veier etc., ligger på
det flate området i senter av nedslagsfeltet. De
omkringliggende områder har en større gradient, og
er preget av jordbruk og skog.
Dette gir feltet en tosidig karakterer. De sentrale
områder med tette flater, har kort responstid ved
intensiv nedbør. Dvs. det tar kort tid fra registrert
nedbør til vannføringen i rørnettet og kanalen øker
betydelig. Dette medfører også at ved kortvarig
nedbør så synker vannføringen markant ved
nedbørsslutt.
Samtidig som sentrale områder har hurtig
avrenning, har de store omkringliggende områder
lengre responstid. Skog og landbruk har en stor
evne til å holde tilbake nedbør og har en betydelig
gropmagasinering. Vestlandsregionen er preget av
jevnlig nedbør. Dette gir en basisvannføring fra de
store omkringliggende områder.
Grunnforhold
Opprinnelig var store deler av Forus Vest en grunn
innsjø, Stokkavannet (“Stokkevandet”). For over 100
år siden ble det bygd tunnel gjennom Jamnholen slik
at vannet kunne tappes ut og ved kanalisering ble
området omgjort til jordbruksland. Det er varierende
grunnforhold. Løsmassefordelingen i feltet er
tredelt. Hoveddelen av industriområdet ligger over
den gamle utdrenerte innsjøen. Grunnforholdene
består av innsjøavsetninger med leire og silt.
Golfbanen og felt S ligger over torv- og myr med stor
mektighet. Området som ligger omkring industrifeltet
består av randmorene. Infiltrasjonskapasiteten i
innsjøavsetningen og myr/torv området er begrenset.

Myr- og torvavsetningen samt innsjøavsetningen, er
lokalisert i det flate sentrale området der grunnvannet
står høyt. Det kan antas at grunnvannet står noe
dypere i de omkringliggende områder da den
hydrauliske gradienten til grunnvannet er mindre enn
markens helning.
Øverst er (var) terrenget dekket med et 0,5 – 1,5 m
tykt lag jord/torv. Under jordlaget var det et tynt
sand-/ silt-lag over leire. Leirdybden varierer, men
er opp til 40 m dyp før overgang til fjell eller faste
masser. Generelt er leirdybden 20 – 25 m. Lengst mot
vest er leiren relativt bløt (kompressibel kvikkleir).
Leirdybdene avtar mot nord og sør, hvor innsjøen gikk
over til fast land.
Ved utbygging av veier og næringstomter fjernes
torv-/jordlaget ned til sand /siltlaget, hvor det legges
filterlag eller fiberduk før oppfylling med fjellmasser
eller stabile sand-/grusmasser. Generelt er terrenget i
området fylt opp fra 1 til 2 meter, for å få en bærende
overflate og avrenning (fall) for overvann.
Ved å erstatte torv/jord med fjellmasser/stabile
grusmasser og i tillegg fylle høyere enn opprinnelig
terreng, påføres leiren en større last. Dette medfører
utpressing av grunnvann i leiren, som igjen fører til
setninger i grunnen. Setningene kan være vesentlig i
områder med dyp leire og vil vare over relativt lang
tid.
Ved legging av VA-ledninger og bygging av veier,
har det derfor vært nødvendig å “forbelaste” veiog ledningstraseer, før slike bygges. Bygninger er
generelt fundamentert på peler til fast grunn i hele
Forusområdet.
Grunnvannstand
Det er ikke noen kjent samlet dokumentasjon på
grunnvannstanden på Forus Vest pr i dag. Det antas
imidlertid at grunnvannsspeilet normalt står i nivå
med sand-/siltlaget over leire. Det vil tilsvare ca. 1,5
m under dagens terrengnivå. Ved sterk nedbør heves
grunnvannsspeilet som følge av oppstuving i kanaler
og overvannsledninger.
Det er ved opparbeidelse av VA-grøfter i leirmassene,
bygd tetningskjerner for å hindre at

grunnvannsspeilet senkes.
VA-anl egget på Forus
Området vi i dag kjenner som Forusområdet ligger
i grensene mellom kommunene Sola, Sandnes
og Stavanger var frem til 1906 Stokkavannet,
med avløp til Gandsfjorden. Fremsynte
landbruksinteresser senket i 1906 vannet med en
500 m lang tunnel ved Jamnholen til Sola, og utviklet
et stort landbruksområde med en gjennomgående
hovedkanal øst-vest gjennom området.
Etter andre verdenskrig kom tanken om å utnytte
flyplassområdet som tyskerne hadde bygget til
industri. Etter flere år med utredninger omkring
arealomfang og organisering ble Forus Tomteselskap
AS stiftet 21.11.1968, som noe senere ble reorganisert
i nytt selskap, Forus Industritomteselskap AS, juni
1972
Løsningen på avledning av overvann var en
grunnleggende forutsetning for å kunne utvikle
industriareal.
“Avløpsplan for Forus” ble utarbeidet av
Østlandskonsult (COWI) i 1972, og med grunnlag
i denne planen og avklaringer med Stavanger,
Sandnes og Sola kommuner, ble hovedstrukturen for
overvannsløsningen fastlagt.
Hovedstrukturen for overvann innen Forus øst ble
bygget først, med tunnel, rørledninger og åpen kanal,
på strekningen Gandsfjorden – E39. Disse anleggene
ble bygget i perioden 1976 – 1978. Senere, 19851988, ble det etablert åpen kanal sørover i Lura
Næringsområde.
Hovedanlegg overvann Forus vest ble bygget
etappevis, tilpasset tilrettelegging for utbygging innen
Forus vest i perioden 1981 – 1990.
Først ble overvannskulvert fra Hafrsfjord til
Joa bygget (1981-1984). Denne ble bygget i
regi av Sola kommune, i samarbeid med Forus
Industritomteselskap AS
Senere, 1988 – 1990, ble det bygget kulvert og tunnel
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på strekningen Joa – Jamnholen, og videre åpen kanal
fram til Forusbeen og E39.
I forbindelse med byggemodning av Felt S, ble åpen
kanal etablert i retning nord, gjennom Felt S og fram
til Felt C i 1994-1995.
Interne overvannsledninger
Fra de åpne overvannskanalene er det lagt
overvannsledninger med dimensjoner og fall tilpasset
tilrenningsarealer og terrengnivå. Overvannsledninger
er lagt fortløpende i takt med byggemodning av
delfeltene.
En vannplan for Forus
COWI har laget en vannplan for Forus vest.
Vannplanen for Forus øst er under utarbeidelse.
Bakgrunnen for denne planen som består av
en rapport med tilhørende modell er at Forus
Næringspark søker kunnskap om hva som skjer
med overvannet. Hvordan fungerer rørnettet med
tilhørende kanaler og tunneler sett opp mot dagens
stadig tilbakevendende profetier om økt nedbør, økt
nedbørintensitet og andre klimarelaterte endringer.
Nedbør med 10 års gjentaksintervall kan forekomme
årlig.
Forus næringsområde er etablert i et naturlig
lavbrekk. Lavbrekket har tunneler som fører vannet
til havs, men hva skjer hvis en av disse tunnelene
kollapser, eller inntaket tettes med f.eks. avfall som
faller ned i kanalen.
Forus næringsområde er relativt flatt.
Overvannsnettet med tilhørende kanaler, ble
dimensjonert tidlig på 1970-tallet. Samtidig har det
ikke vært registrert oversvømmelser på Forus. Det har
vært gjennomført flere analyser av overvannsnettet
på Forus, men det er ikke vært gjennomført analyser
på hva som skjer når overvannsnettet ikke tar unna
og vannet stiger opp av kummene og renner på
gateplan/terreng.
Rapporten, med tilhørende modell, vil med rimelig
sikkerhet si noe om rørnettets kapasitet, hvor tar
vannet veien ved flom og hvor er de kritiske punkt i
systemet befinner seg.
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FORUS NÆRINGSPARK

Overvannsmodellen vil være et uvurderlig verktøy
for fremtidig planlegging og videreutvikling i
Forusområdet. Modellen er bygget på en plattform
slik at kommunene med enkelhet kan gjennomføre
beregninger for å se hvordan overvannsnettet
responderer på ulike tiltak, utbedringer og endringer.
I planprosesser kan modellen brukes til å sette krav og
begrensninger, men også gi muligheter.
Modellen bør justeres og kalibreres over tid, slik at
den blir mer og mer lik virkeligheten.

ADRESSE

VANNPLAN
TLF

TEKNISK RAPPORT

WWW

COWI AS
Kobberslagerstredet 2
Kråkerøy
Postboks 123
1601 Fredrikstad
+47 02694
cowi.no

Avdempende tiltak i rørnett og mot flom
Det viktigste og mest effektive elementet for å
redusere vannmengden er å øke andel grønne og
impermeable flater. En storstilt utbygging av rørnettet
anses hverken som spesielt effektivt eller reelt vurdert
i en økonomisk sammenheng.
Det vil også være viktig å opprettholde de kanaler og
den grøntstruktur som eksisterer i dag. Det er viktig at
kanalene har de tverrsnittene som er prosjektert, også
ovenfor betongelementene, da dette er en betydelig
bidragsyter til kapasiteten.
Da Forus har en høy andel tette flater vil alle
tiltak som øker grøntandelen redusere presset på
overvannsystemet. Grønne linjer gjennom området
bør utformes slik at de fungerer som en flomvei ned
mot hovedkanalen

Vannplanen dedikeres i sin helhet til Sturle Larsen
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Føre var: Vannplanen for Forus peker på
strategier for å håndtere økt nedbør.
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KLIMA
Det er utarbeidet en forenklet klimaanalyse
for næringsområdet på Forus. Den er utført av
landskapsarkitekt Nina Rieck ved Asplan Viak.
Analysen peker på de klimatiske utfordinger som
bør hensyntas i den videre planleggging av området.
Sentrale tema er behovet for å få drenert forurenset
luft ut av området og å gjøre tiltak for å begrense
vindbelastning i utsatte deler.
På de neste sidene følger rapporten i sin helhet:

Klimautfordring: Næringsområdet ligger i forsenkningen etter Stokkavannet. På vinterstid kan kald luft demmes
opp med opphopning av forurenset luft.

IKDP FORUS					STEDSANALYSE						K A P KONTOR FOR ARKITEKTUR OG PLAN 		

BRANDSBERG-DAHLS ARKITEKTER		

07.04.2016

s. 92

NOTAT

Side 2 av 6

NOTAT

Oppdragsgiver:
Oppdrag:
Dato:
Skrevet av:

Stavanger kommune
607111-01 – Lokalklimaanalyse Forus Lokalklimaanalyse
05.04.16
Nina Rieck

LOKALKLIMA FORUS
INNHOLD
Lokalklima Forus Øst ...................................................................................................... 1
Lokalklima for hele Forusområdet .................................................................................. 1
Kilder .............................................................................................................................. 4

Figur 1 Kjerrberget sett fra golfbanen. Terrengformer både leder og skjermer for vind..

LOKALKLIMA FORUS ØST
Det er i 2013/14 gjort en «Vurdering av lokalklima og overvann Forus øst» for Stavanger
kommune (Asplan Viak 2014-01-07). I rapporten pekes det på utfordringer i området som bør
tas hensyn til i den videre planleggingen og som kan gjelde for hele Forusområdet. Dette er
blant annet:







Det bør etableres grønnstruktur/felt med vegetasjon gjennom området som ivaretar
overvannshåndtering og skjermer mot vind. Strukturene bør etableres i retning øst-vest
(på tvers av fremherskende vindretning) før området bygges ut.
I arealplaner bør terreng- og overflateutforming, grønnstruktur og overvannshåndtering
samordnes.
Eksisterende flomveger i terrenget skal bevares, og ved behov skal det avsettes areal for
nye flomveger
For tiltak som vil kunne skape nye flomveger som følge av planlagt utbygging skal
konsekvenser kartlegges og eventuelt risikoreduserende tiltak vurderes/gjennomføres.
Luftforurensning (PM10 og NO2) fra FV44, Gamle Forusvei og Forusbeen vil skape
luftforurensning som kan trekke inn i planområdet dersom ikke det iverksettes tiltak.
PM10 (svevestøv) og NO2 (nitrogendioksid) er utslipp som vil redusere luftkvaliteten.

Figur 2 Utsikt mot bebyggelse i øst mot Gandsfjorden (Forus øst).

LOKALKLIMA FOR HELE FORUSOMRÅDET
Forusområdet strekker seg vestover fra Gandsfjorden mot Sola flyplass og er et tilnærmet
flatt areal med store næringsbygg i 1-2 etasjer, kontorbygg i 6-7 etasjer og store asfalterte
veg- og parkeringsareal. Det er lite vegetasjon i området. Foruskanalen er på strekninger
åpen. Det ligger en golfbane ved Bjergsted sørvest i planområdet som har permeable/
vanngjennomtrengelige flater og bidrar til å heve luftfuktighet i Forus-området.
Figur 3 Utsikt over golfbanen, med vegetasjonsbelte som vil ha en vinddempende effekt.

NOTAT

NOTAT

Side 3 av 6

I den videre planleggingen av Forus området bør man være oppmerksom på følgende som
kan ha betydning for lokalklimaet:
Terrengformer. Terrenget danner en «skålform» avgrenset av åser i nord, sør og vest. Det
er åpent mot Gandsfjorden i øst. I bunnen av «skålen» lå det tidligere et større vann,
Stokkavatnet, som ble drenert ut i 1906-1908. Vann indikerer lavereliggende områder i
terrenget der det gjerne kan samle seg kald og rå luft. Dette kan tidvis observeres som dis
over vannet. I dag er dette et område hvor det kan oppstå fare for inversjon; kald og
stillestående luft, som samler seg i forsenkninger i terrenget. På grunn av lite bevegelse i
luften vil det også være begrenset spredning av luftforurensning som kan bli liggende i
sonen, særlig i vinterhalvåret. Med forventet økt trafikkmengde bør man være oppmerksom
på faren for høye konsentrasjoner av forurensning i luften. Det er viktig å drenere ut luften
ved å åpne opp mot Gandsfjorden, slik at kaldluften kan «renne» ut av området. Det er også
viktig at avrenning (overflatevann) fra området kan gå ut i Gandsjorden, gjerne gjennom en
åpen kanal. Kanalen vil danne et lavbrekk i terrenget som både kald luft og vann vil følge.

Side 4 av 6

Overnevnte betraktninger er gjort på et meget overordnet nivå og det bør gjøres mer
detaljerte studier underveis i planleggingen, f.eks. når delfelt reguleres. Ved
høyhusetablering bør det vurderes å gjøre vindsimulering for å få et mest mulig eksakt bilde
av utfordringene.

KILDER
Asplan Viak 2014. Vurdering av lokalklima og overvann, Forus øst
Cowi AS, 2015. Vannplan, teknisk rapport
IKDP, 2015. Utkast til planprogram for interkommunalt kommunedelplan for Forus
KAP, 2016. Stedsanalyse

Vind. Fremherskende vind er fra sør og sørsørøst gjennom hele året med hovedvekt på
vinterhalvåret. I sommerhalvåret kommer også vinden fra nordnordvest. Vinden vil oppleves
svakere i sentrale deler av Forusområdet enn ute ved Gandsfjorden, men hyppig trekk kan
være sjenerende. Det er likevel viktig å bryte ned vinden med for eksempel vegetasjonsbelter på tvers av hovedvindretningene, det vil si belter i østvest-retning. Kollene sør for
golfbanen; Kjerrberget, Bærheimsnuten og Vaden vil gi le for sørlige vinder, men det kan
trekke inn mellom åsene, f.eks. i åpningen mellom Kjerrberget, Bærheimsnuten. I vest
snevres terrenget inn ved Åsnuten, og her kan det trekke inn fra vest, en vindretning som
tidvis opptrer gjennom året.
Utforming av planen. Soner som er utsatte for trekk bør unngås ved plassering av
skoler/barnehager og offentlige uterom der det legges til rette for opphold. Gatenettet bør
ikke utformes med lange strekninger parallelt med hovedvindretningene; nordsyd og
nordvest-sydøst. Det kan da oppstå forsterket vind i gateløpet. Retningen bør i så fall
brytes/knekkes med jevne mellomrom.
Ved lokalisering av høyhus som gir utfordringer i forhold til turbulens på bakkeplan samt
slagskygge, bør plasseringen vurderes i forhold til andre funksjoner som kan påvirkes
negativt.
Det bør tidlig utvikles en grønnstruktur/parkstruktur som kan tjene som vindskjerming,
transportnett for gående og syklende, biologisk mangfold og av estetiske årsaker.
Grønnstrukturen kan også være strukturerende for bebyggelsen.
Det bør vurderes om E39 danner en barriere for utlufting av Forusområdet mot Gandsfjorden. Dersom vegen ligger høyt i terrenget bør det åpnes opp ved at den f.eks. legges på
bro på en strekning slik at vann og luftstrømmer kan gå under. En tett kjerne med bygninger,
gjerne høyhus langs E39, kan også hindre utlufting mot øst.
Se vedlagt kart for lokalklimadata og soneinndeling.
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LUFTFORURENSING
Luftforurensning kommer primært fra veitrafikken.

19

22
21

Figur 12: Årsmiddelkonsentrasjon for NO2. Konsentrasjonsfeltet er vist med 100
× 100 m2 gitteroppløsning. Konturlinjer er lagt på i tillegg for å lette
lesbarheten. Den maksimale årsmiddelkonsentrasjonen i kartet er
42.1 µg/m3. Grenseverdien for årsmiddelkonsentrasjonen for NO2 er 40
µg/m3, se Tabell 1.
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Til høyre er kartlegging utført av NILU i 2012.
Kartleggingen er basert på modellberegninger basert
på de utslippskilder en kjenner til (trafikkmengder).
Modellberegningene er sjekket opp mot de to
eneste målestasjonene som finnes, i Kannik og på
Våland. Verdiene for No2 stemmer godt, men er
underestimert 20-30% for Pm10.
Den største bidragsyteren til No2 er trafikkeksos,
mens veistøv utgjør størstedelen av Pm10.
Modelleringen er grovmasket , men viser en klar
tendens for No2, med størst opphopning i Stavanger
sentrum og på Forus. De høyeste verdiene ligger litt
over grenseverdiene (se Nilu’s billedtekst).
For Pm10 er det høyeste verdier langs E39.
Utslippene øker med høy hastighet.
Kartleggingen tar ikke høyde for lokal opphopning
slik klimaanalysen peker på. Derfor vil verdiene være
langt høyere i tilfeller med inversjon.
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NILU OR 57/2013

STØY
Det er primært støy fra veitrafikk som virker inn i
området.
Kartet viser tilgjengelige målinger for dette området.
Utgangspunktet er et kart fra Stavanger hvor data fra
Sandnes og Sola er limt inn.
Rød sone betyr at støyfølsom bebyggelse skal unngås.
I gul sone kan støyfølsom bebyggelse tillates dersom
det kan dokumenteres tilfredstillende kvaliteter
gjennom avbøtende tiltak.
Målingene er ikke komplette. For Stavanger er
dataene fra 2009. For Sandnes er de hentet fra
miljøplan 2015 - 2030, men kartleggingstidspunkt
er ikke oppgitt. Sola kommune har bare oppgitt
flyplassstøy, helt til venstre i bildet.
Det mangler målinger for Solasplitten, Kanalsletta og
større veier inne i næringsområdet.

Veitrafikk er største kilde til støy. Kartleggingen viser ikke fullstendig bilde. Kilde: Stavanger, Sandnes og Sola kommune
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STRÅLING
Hovedforsyningen av strøm til Stavanger går gjennom
området. Høyspentlinjen går fra trafoanlegget på
Bærheim i rett linje nord til Solasplittens kryss med
E39.
I Stavangers kommuneplan er det satt en
sikkerhetsone på 100 m til hver side for kaftlinjen,
som skaper en 200 m bred korridor. I denne sonen
bør det ikke være varig opphold, etter før var
prinsippet.
Fra Bærheimtrafoen går det også en linje mot vest,
med 100 m bredde på sikkertssonene.
Tilsvarende sonebredder er det også på kraftledninger
som kommer inn som luftstrekk over E39 og tas ned i
bakken ved dagens Ikea, og på luftstrekk som går fra
trafoen ved E39 nord i ‘rutenettet’.
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GRUNNFORHOLD
Kartet viser jordarter, det vil si løsmassene som ligger
oppe på berggrunnen. Som vi vet ligger mesteparten
av næringsområdet på en drenert innsjø.
Grunnforholdene her består av leire og silt. Leiren har
gjennomsnittlig dybde til fjell på 20-25 m, med opp
til 40m enkelte steder. I nord og sør er det grunnere
ettersom innsjøen var avgrenset av topografien her.
I vest er grunnen torvmyr og myr. Dette gjenfinnes
også i mindre områder i øst og sør.

Myk grunn: Kartet viser jordslagene. Næringsområdet ligger for det meste på innsjøavsetning, torv og myr. Det er tildels betydelige dybder til fjell.
Kart: Norges Geologiske Undersøkelser (NGU)
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KOMMUNALE EIENDOMMER
Kartet er satt sammen av en del fra Stavanger og en
del fra Sandnes. Fra Sola har vi ikke mottatt data.
For Stavanger viser kartet kommunale eiendommer.
Disse er primært knyttet til veier, leke- og friarealer.
Kommunen eier i tillegg en næringstomt i Forus
øst, et areal ved travbanens østside og tomten ved
Forusbeen, som var emne for Europankonkurransen.
For Sandnes viser kartet både kommunens
eiendommer og de som tilhører Statens vegvesen
og Jernbaneverket. (Veggrunn til riksveier er ikke vist
som statens eiendom).
Også for Sandnes er de kommunale eiendommene
primært veier, leke- og friområder.
Dette kartet viser ikke eiendom som de tre
kommunene eier gjennom Forus Næringspark.
Hjemmesiden deres har oppsett med hvilke tomter
som er til salgs. Det er ca 40 stk (http://www.
forusnaeringspark.no/event/dolink/famid/367196).
I tillegg kommer tomter som er erhvervet, men ikke
regulert.
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ENDRING
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Forus øst Foto: Googlemaps
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FORUSDRØMMER
Til grunn for arbeidet med IKDP ligger det føringer fra
den politiske ledelsen i de tre kommunene. Oppslaget
i Aftenbladet refererer fra et møte i februar i fjor, ved
oppstarten av planarbeidet.
Ambisjonen er at Forus fortsatt skal være et viktig
nasjonalt næringsområde. Planarbeidet skal avklare
områdets fremtidige rolle og funksjoner.
Det er enighet om at Forus skal få flere
servicefunksjoner som kan betjene (kontor), f.eks.
restauranter. Det er et ønske om at området skal bli
mer urbant. Samtidig ønsker man ikke at det skal bli
en fjerde by på Nord-Jæren. Det skal ikke tillates nye
kjøpesentre eller mer detaljhandel.
Målet er at området vokser med et betydelig antall
arbeidsplasser; 30 000 blir nevnt. Og man ønsker at
disse er i kunnskapsbaserte næringer.
Nye boliger tenkes bygget i randområdene; i Forus
øst, på Lura og Skadberg.
Transport er identifisert som en utfordring, men
politikerne vil ikke strupe parkeringen før området
har fått på plass en god kollektivdekning.

Full enighet: Oppslag i Aftenbladet som rapporterer fra møte mellom ordførere, rådmenn og politikere fra
de tre kommunene med den interkommunal kommunedelplanen som tema. IKDP Forus skal legge tilrette for
kunnskapsbaserte arbeidsplasser, restauranter og boliger, men skal ikke gjøre Forus til by.
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FORUSDRØMMER
Forusområdet har opplevd en betydelig vekst
etter årtusenskiftet. Områdets åpenhet og liberale
planregime har virket tiltrekkende på mange ulike
investorer. Området er attraktivt fordi det rommer
de store oljefirmaene, flere med hovedkontor og en
rekke underleverandører. Det er mektige aktører som
gir ønsket naboskap.
Men området er atraktivt også i egenskap av sin
størrelse. Det rommer så mye, men det har plass til
mer.

Forus høyhus, 24 etg, Forus Næringspark 2005
Aros Arkitekter

Fugl Fønix, 24 etg, SR-bank 2007
Brandsberg Dahls Arkitekter

World Trade Center, 34 etg, Seabrokers 2009
Brandsberg Dahls Arkitekter

Det har vært en rekke fremtidsvisjoner de siste 10 år,
mange med utopisk karakter. Visjonene har primært
vært knyttet til enkeltprosjekter; store bygg. Flere
av dem lansert som Norgesrekorder; med landets
høyeste som gjennomgående tema.
Foreløpig er de fleste drømmer, som ikke er realisert
- og som neppe blir det. Av de 9 byggprosjektene
vist her, er det vel bare Statoil som nå arbeider
videre for å få bygget realisert. Men som fantasier er
prosjektene viktige; de forteller om optimisme og vilje
til overskridelse.

The Sign, 18 etg, Base property 2009
SG Arkitekter

Bryggeriparken, 26 etg, 2020Park 2011
Alliance Arkitekter

‘Norges høyeste hus’, 40 etg, Arthur Buchardt 2014
Dark Arkitekter

De forteller også om Forusområdets betydning;
motoren i regionen, som mange nå setter sin lit til når
krisestemningen begynner å bre seg. Kan Forus gi oss
det nye, det vi skal leve av etter oljen ?
Det har vært få visjoner ut over bygg, for deler av
eller hele området. I 2013 ble Forusvisjonen laget av
Juul & Frost på oppdrag av Forus Næringspark. Den
omhandler hele området og foreslår strategier for en
innholdsmessig omstilling til en mer urban byform.

E=mc2, Statoil hovedkontor, 17 etg, Statoil 2014
Wingårdh Arkitekter

The Twist, 30 etg, Haakon Ørland 2014
Link Arkitekter

The Rock, 17 etg, Norwegian Property 2014
SJ Arkitekter

Stavanger kommune har utarbeidet reguleringsplan
for Forus øst, som har til hensikt å legge til rette for
en begynnelse av urbaniseringen, fra øst. Planen er
trukket fra sluttbehandling.
Stavanger kommune deltok med en tomt på Forus
i Europan, verdens største arkitektkonkurranse.
Vinnerforslaget heter ForusLABing, og er laget av
Playstudio. Prosjektet rommer strategier for å utvikle
nye næringer. Gjennom fasilitering av møteplasser for
ulike aktører kan forskjellige behov, teknologier og
kunnskap koples - og nye næringer oppstå.

Forusbeen med Tvedt, Forus Næringspark 2013
Juul & Frost Arkitekter

Forus Øst, Plan 2480P, Stavanger kommune 2015
Byplankontoret
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Et annet problem er at motorveien ligger som en mur gjennom området, og er et hinder for øst-vest
kontakt innenfor området (Intervju 03.03.2014). Motorveien har også ført til en konsentrasjon av

FORUSBANE
Transport har vært en utfordring for Forus siden
området ble planlagt som industriområde. Det har
blitt lansert ideer om jernbane, kombibane og bybane
i flere omganger; alle med unntak av en handler om
koplingen øst-vest.
I disposisjonsplanen fra 1965 er det lagt inn flere
grenspor til de ulike delområdene. Det er ikke utypisk
for planlegging av industriområder, men omfattende
jernbanedekning av slike områder ble i stor grad
forlatt på 60-tallet. Det interessante er at planen viser
at jernbanen fortsetter i retning Sola.
Jernbaneplanen ble som kjent ikke realisert. På
90-tallet begynte de første bybaneskissene å
utfolde seg. Det var flere alternativer, blant annet
en kombibane, som dels kjørte i egen trase, dels
benyttet jernbanenettet. En trase fulgte jernbanen
til Forus, grenet der av og gikk over til flyplassen.
Reisetiden var 15 - 20 minutter fra Stavanger sentrum
til flyplassen; det var et flytog.

Kombibane 1990-tallet: En tidlig ide var å bygge bybanekonseptet
rundt bruk av jernbanen. Høyere hastigheter og kortere reisetider,
mindre nybygging av trase og lavere investeringer var viktige
elementer. Men bybanen vokste ut av denne ideen og inn i et
omfattende nett av egne traseer . Kart: Rogaland fuylkeskommune
Disposisjonsplan 1965: Jernbanenett over Forus. Avgreining fra jernbanelinjen
i område
K, over motorveien
og inn
A - E,
videre
sørvestlig
næring
og arbeidsplasser
på den vestlige
deleni delområdene
av Forus, fordi dette
er og
tomter
som ilettest
kan nås
retning
til
Sola.
Kart:
Unicon
med privatbil, og dermed er de mer attraktive. En desentralisert og bilbasert strukturering av
Figur 29 - Funksjonalistisk sonedeling på Forus (Kart: Unicon 1965)

[65]

Mye skulle skje, men i 2000 lå det inne en trase øst
vest i den nye disposisjonsplanen for Forus. Samme
trase lå også inne i Fylkesdelplan for langsiktig
byutvikling på Nord Jæren, fra samme år. Denne
planen inneholder en rekke nye bybanetraseer,
parallelt med jernbanen og ut til nye bydeler.
For Forus betydde øst-vestaksen en ny sonering. De
områdene som skulle ha høyest tetthet var de som
ble liggende til den planlagte bybanen. Områdene
rundt bybanestoppene ble definert med særlig høy
tetthet.
Bybanen gav slik helt nye premisser for
industriområdet. For at det skulle kunne bygges ut
med kontorarbeidsplasser skulle disse knyttes til
kollektivtransport.
Som del av dette gav bybanen grunnlag for punkt
Origo - midt i området, i møtepunktet til de tre
kommunene; her skulle det bygges et høyhus. Det
reguleres inn med 24 etasjer i plan 1767, og rekke
høyhusprosjekt utvikles for denne tomten. De blir
stadig høyere, og siste er på 40 etasjer.

Fdp Nj 2000: Omfattende omfang av nye bybanetraseer; fra Paradis til
Hinna, fra Gausel til Lura, med gren til flyplassen, fra Sandnes sentrum til
de nye bydelene i øst og sør. En rørende skinneoptimisme. I stedet fikk vi
Ryfast og Rogfast, mens skinnene ble erstattet av bussveien.
Kart: Rogaland fylkeskommune
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En ny godsbane vil lette dette trykket.

FORUSBANE
Forus fikk kontorarbeidsplasser i et enormt omfang.
Mange av disse kom ikke i influensområdet til
bybanen. Og, som det skulle vise seg, bybanen kom
heller ikke.
I 2009 hentes jernbaneideen frem igjen. Denne
gangen er det Jernbaneverket som ser muligheten i
å bygge Solabane. Den skal kople flyplassen, via Sola
sentrum, sammen med Forus og videre til Jærbanen.
Muligheten for å kople på Kvadrat vurderes også.
Friske forslag, men ledelsen i Jernbaneverket setter
foten ned. Begrunnelsen er at regionen arbeider med
å få på plass en bybane, derfor er det ikke behov for
denne jernbanelinjen.
Bybanen er på skinner frem til 2012. Da har den
vært gjennom en lang rekke utredninger, inklusive
en konseptvgalgsutredning, der den er blitt vurdert
opp mot kombibane og bussvei. Den blir nedstemt i
Fylkestinget, med en stemmes overvekt.
I stedet blir det vedtatt å bygge bussvei. Gjennom
tidenes største kollektivsatsing Bypakke Jæren
skal det investeres 22 milliarder, hvor 70% skal gå
til kollektiv, sykkel og gange. Bussveien koster 7
milliarder.

Forus Næringspark AS

6 Forus knutepunkt
Dette avsnitter beskriver
denjernbanetrase
foreslåtte fysiske
utformingen
av prosjektområdet.
Utformingen
viser
Jernbaneverket
2009:
over
Forus
til Flyplassen,
avgreining
ved
stasjon.
Figur
4 Banen til Sola
er Ny
tenkt
som dobbeltspor
med
2 vendespor
på Sola
flyplass
og Gausel
mulighet
for videre
hvilke muligheter som ligger i området med hensyn på bystruktur, utnyttelsesgrad og forbindelser
forbindelse
til Risavika.
Mulig kopling
til Forus stasjon eller i Luravika. Ideen ble ikke tatt videre av ledelsen i Jernbaneverket
gjennom området.
fordi regionen arbeidet med bybanen. Kart: Jernbaneverket
Det vises for øvrig til skisseplaner i vedlegg 1-3.

6.1 Forus holdeplass og knutepunkt

Året etter engasjeres Railconsult til å se hvordan
Forus kan få en bedre kollektivdekning øst-vest,
som del av Forusvisjonen. Fokus er å bedre
koplingen til flyplassen og til jernbanen, samt å sikre
Forusallmenningen god kollektivdekning. Utredningen
undersøker hvordan Forus stasjon kan utformes, ved
en gjenåpning.

Econ 2016: Ny
jernbanetrase fra
Lura via Forus og
Ullandhaug til
Paradis, lansert
av analysefirmaet
Econ. Ideen har
møtt motbør hos
Jernbaneverket,
dels på grunn av
kostnader, dels
fordi det ikke
er tilstrekkelig
passasjergrunnlag
Kart: Aftenbladet

Som svar på utredningen gjør Transportplanavdelingen i Stavanger kommune en vurdering av
Forus stasjon. Den konkluderer med at en gjenåpning
ikke er en god ide.
I 2016 foreslår Econ analyse en ny jernbanetrase fra
Lura via Forus og UiS til Paradis. Den 13 km lange
linjen skal bli den mest lønsomme strekningen i
landet. Jernbaneverket deler ikke entusiasmen, og er
skeptisk til både kostnadsanslag og passasjergrunnlag.

Bybanen 2012:
Skinnegående
transport som
skal knytte den
polysentriske
bystrukturen
sammen. Eksisterte
som ide fra
1990-tallet til
den ble politisk
nedstemt i
2012 Kart:
Bybanekontoret

Railconsult
2013:erPådesignet
oppdrag
frainspirasjon
Forus Næringspark
utredes
mulighetene
Forus knutepunkt
med
i knutepunktene
på Holmlia
Stasjonfor
og bedre
Hyllie (Malmö).
kollektivdekning
på
Forus,
inklusive
koplingen
til
flyplassen
gjennom
øst-vestaksen.
Jernbane
Stasjonen er tenkt i to plan: Plattformnivået og gatenivå.
ligger som en mulig løsning langt inn i fremtiden. Det skinnetilknyttede avgrenses til
På plattformnivå
sideplattformer
med bredde
5 meter, møblert
med benker, lysarmaturer og
undersøkelse
averendet
gjenåpning
av Forus
stasjonpåIllustrasjon:
Railconsult
informasjonstavler etc. Passasjerer har tilgang til plattformen fra sjøsiden i plan med terrenget, og fra
undergangen mot nord. Fra undergangen må det opparbeides ramper i terrenget med stigning 1:20.
Plattformen bør møbleres med benker, belysning og eventuelt kiosk-automater.
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TRANSFORMASJONSOMRÅDER
Transformasjonområder er områder hvor eldre
bebyggelse erstattes av ny eller at eksisterende
bebyggelse får nytt innhold. Ofte er det en
kombinasjon av de to.
Vi har delt inn i ulike kategorier ut fra områdenes
egenskaper. I tillegg har vi tatt med ubebygde
områder, som jo også representerer utbyggingspotensiale.
Det er 7 kategorier:
1 Ubebygde næringsområder: Regulerte tomter, klare
for utbygging.
2 Områder med prosjekt: Flere steder er det lansert
nye utbyggingsprosjekt. Det er ikke sannsynlig
at alle blir realisert, men det er knyttet en
investeringsinteresse til området
3 Flytting av større enheter: Travbanen har vært en
gjenganger, men også Nortura og Sandnes havn er
aktuelle. Enkelte ivrer for at Ivar skal flytte, fordi det
er for ureint.
4 Områder med bygg av antatt lav verdi: Hovedsaklig
eldre haller og produksjonsbygg; i rutenettet, ved
Gamleveien og Luramyrveien.
5 Områder med lav utnyttelse: Områder med ledige
tomter, lav og enkel bebyggelse og funksjoner som
kan tenkes å fortettes eller relokaliseres.

‘All that is solid melts into air’ Marshall Bermans kritikk av tranformasjonen av
Bronx bydel i New York. Temaet her tolket av Yang Yongliang om dualiteten i
kinesisk urbanisme

6 Områder avsatt til utbygging: Regionplanens
langsiktige utbyggingsområder; deler av golfbanen.
7 Ubebygde utbyggingsområder bolig: Områder med
langsiktig utviklingsperspektiv.
Hvis vi holder de to siste kategoriene utenfor utgjør
utbyggings- og transformasjonsområdene 2 900daa.
Dette er hovedsaklig nettoareal. Områdets 6 500daa
er bruttoareal, dvs medregnet veier. Det betyr at
minst halve området har transformasjonspotensiale.
I tillegg kommer fortettingpotensialet, som følge av
den generelt lave tettheten.
Forus har meget store arealreserver, og det er åpent
hvor utviklingen vil skje.
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TRANSFORMASJONSOMRÅDER

KLIMA
KVARTALET

THE
TWIST
FORUSTRANDA

STATOIL
HQ

THE
ROCK

2020PARK

bilbyen

UBEBYGDE UTBYGGINGSOMRÅDER NÆRING

LURABYEN

OMRÅDER MED UTVIKLETE PROSJEKT
STØRRE ENHETER, EVT. FLYTTING
BYGG AV ANTATT LAV VERDI
OMRÅDER MED LAV UTNYTTELSE
OMRÅDER AVSATT TIL UTBYGGING
UBEBYGDE UTBYGGINGSOMRÅDER BOLIG

IKDP FORUS					STEDSANALYSE						K A P KONTOR FOR ARKITEKTUR OG PLAN 		

BRANDSBERG-DAHLS ARKITEKTER		

07.04.2016

s. 109

DELOMRÅDERS POTENSIALE
Kartet redergjør stikkordsmessig for de ulike
delområders egenskaper, funksjoner eller kvaliteter.
Delomområdenes potensial er også angitt
stikkordsmessig.
Hensikten er å gi et samlet overblikk over
endringspotensialet. Som det fremgår er det
muligheter for å fortette i de fleste delområder. Det
bør derfor priorteres hvor fortetting skal skje først,
slik at man oppnår de mål som er angitt i regional og
kommunale planer.
Det er også et poeng å gjøre en egnethetsvurdering
av arealbruk i forhold til transport, slik at en får riktig
virksomhet på riktig plass.

Mulighetenes land: Næringsområdet har forskjellige egenskaper i de ulike delområdene. Det bør være et mål at disse gir føringer for det fremtidige funksjoner.
Foto: Aftenbladet
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DELOMRÅDERS POTENSIALE
E39
Attraktiv eksponering langs motorveien
Potensial for 'identitetsbygg'

Rutenettet
Tydelig, ordnet struktur.
Potensial for "ureine funksjoner"
Solasplitten
Attraktiv eksponering mot veien
Potensiale for 'identitetsbygg'

Tvedt-senteret
Viktig destinasjon som preger
området,utfordring i at Forusbeen ikke
betjener senteret direkte
Potensial for fortetting med kontor og
service

Kanalvegen
Forusurban veisnitt, 'urein' næring
Potensiale for fortetting med samme

Kanalsletta
Tilløp til bymessighet; 'gaterom'
Potensiale for forettting med kontor

FORUS VEST

Forussletta vest
Hotell, kontor og handel;
uklar struktur
Potensiale for fortetting
med samme

GOLFBANEN
Gullrekka
Kontorbygg med arkitektur som
identitet,utsikt til Golfbanen
Potensiale for fortetting med kontor

Forus øst - nordlig del
Nyere næringsbygg; kontor, lager og
produksjon
Potensiale for urbanisering; kontor
og bolig

Statoil øst m/ naboer:
Kontorbyggklynge med store
parkeringsflater
Potensial for fortettingmed mer
kontor
Travbanen
Stor celle, har vært her lengst,
har ikke latt seg flytte
Potensiale som reserve

Forus øst - ytre del
Asfaltverk, kaivirksomhet og
enenbolig
Potensiale for urbanisering;
bolig og attraksjon

FORUS ØST

Forus øst - indre del
Ny og eldre næring;
kontor og lagersalg
Potensiale for urbanisering; kontor,
bolig og service

FORUS KANAL

FORUSSTRANDA

Inni der
Logistikk og haller, et hotell litt kontor;
uklart veisystem
Potensiale for fortetting med kontor

SKADBERG

Vestre Svanholmen
Definert romlighet langs veien, godt
eksempel på Forus-urbanitet
Potensiale for fortetting med kontor

BÆRHEIM
VARABERG

Bærheim
Avfall, kraftstasjon og ureint;
eksponert langs veien
Potensiale for videreutvikling
innen samme funksjoner

2020Park
'Selvforsynt' område
med plan for mix av
boliger og næring

Forus kanal
Kontor og logistikk;
bussvei og kanal
Potensiale for fortetting
med kontor og service
Gamle Ikea
Løwenstrasse
Potensiale for fortetting
Kontor og forretning;
med kontor og service
'identitetsvei'
Potensiale for fortetting
med kontor og forretning

Forus øst - sørlig del
Nedlagt fabrikk (avfallshåndtering)
Potensiale for urbanisering; bolig

Fiskå Mølle
Sterk romlig identitet
Potensiale som attraksjon

GAMLEVEIEN

FORUS SØR

LURABYEN

Lurabyen
Nytt tyngdepunkt med 100 000m2
bolig, handel og service

Vibemyr
Miniforus med forretninger, lager
Potensiale som håndverks- og
produksjonsklynge
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Lura Bydelssenter
Forsamlingshus og idrettsbaner
Potensiale for stedsutvikling;
møteplass

LURA

E39
Big box'er med attraktiv eksponering
Potensiale for fortetting med handel
og service

Kvadrat
Sterk destinasjon som gir
"smitte-effekt" til områder rundt
Potensiale for urban tilkopling til bussveien

Gamleveien
Sterk kontekst med blandete
funksjoner
Potensiale for urbanisering med
bolig og service

Forussletta
Bussvei + romlighet =
potensiale som bymessig
bebyggelse

Ureint
Logistkkvirksomheter
Potensiale for relokalisering og
fortetting med handel og serivce

Nortura
Stort anlegg med flotte
grøntområder
Potensiale som reserve

VIBEMYR
SANDNES HAVN
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FORUS´ ROLLE
SSB har justert vekstutsiktene. Forventet innbyggertall
i 2030 er nå: Stavanger 140’ Sandnes 95’ og Sola 33’.
Det vil si tilsammen 33’ flere innbyggere og kanskje
15’ nye arbeidsplasser.
Bysentrene i Stavanger, Sandnes og Sola har regulert
eller avsatt et betydelig utbyggingsareal i sine
sentrumsplaner; respektive 1 mill m2, 600’ m2
og 400’ m2, til sammen 2 mill m2. Det er nok til å
romme den forventede veksten de neste 15 år.
Både nasjonale retningslinjer, regionale og lokale
planer har som mål å styrke disse senterområdene.
I tillegg er det en ambisjon om å utvikle bybåndet
mellom Stavanger og Sandnes sentrum, fordi dette
området har regionens beste kollektivdekning.
Og bybåndet har også betydelig kapasitet og
vekstpotensiale.
Likevel er det mye som taler mot at at veksten
kommer i sentrumsområdene eller bybåndet.
Det er flere faktorer som spiller inn. Det er kraftig
konkurranse om utbyggingen fra andre områder;
næringsområder med lavere priser og enklere
planforhold, boligområder med lavere grunnkostnad
og rimeligere bebyggelse (rekkehus på mark i stedet
for blokker).
Men viktigst er det at disse prioriterte områdene
mangler tilretteleggere. Derfor har antall
arbeidsplasser i Stavanger sentrum gått ned 10%
de siste 15 år, mens det har økt med over 400 % på
Forus.
I planleggingen av Forus’ videre utvikling er det
nødvendig å se disposisjonene i et regionalt
perspektiv. Regionplanen unnlot å adressere
sammenhengen. Kommuneplanene ser ikke over
grensene. Sentrumsplanprosjektene i de tre
kommunene har ikke hatt ressurser.
Derfor er det viktig at denne interkommunale planen
gjør det.
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URBANISERING ?

Figur 5.4 Mekjarvik. Det forutsettes at kategori 2-området utgjør en mindre
andel av eksisterende område og at dette ikke plasseres i områder som er
attraktive for sjørettet næring.

Områdets lave tetthet og enorme utstrekning til
tross, det har ikke hindret tanken om urbanisering.
Regionplanen deler næringsområder inn i 3 kategorier
etter egenskaper.

Jåttåvågen

Forus er inndelt i alle tre, med størst andel av den
mest intensive, som er kategori 1

Gausel

Kategori 1: Høy urbaniseringsgrad. Gjelder for
regionens sentrumsområder (Stavanger, Sandnes,
Sola, Bryne m.m) og Forus. Retningslinjer for
utnyttelse sier mellom 160 % og 250%

Tvedtsenteret

Området som er vist med grønt på skissen dekker
5 000daa. Hvis retningslinjen følges gir det rom
for mellom 8 og 12,5 millioner m2. Tar man med
utbygging i de to andre kategoriene gir det over
13 millioner m2. Selv om man trekker fra 30% til
infrastruktur blir det et meget høyt tall.

• Det bør planlegges for felles bilparkeringsanlegg i
kategori I og II-områdene.

Statoil

Figur 5.5
Prinsipp for differensieringen av næringsområdet er
gjort med utgangspunkt i gangavstand til eksisterende
og planlagte kollektivtilbud. (500 meter fra baneakse,
300 meter i fra bussakser)

Tog- og høyverdige traseer
Utvalgte busstraseer

Næringskategorier Forus
ien

kategori

leve

Derfor er det ikke realistisk at hele området utvikles
med en høy urbaniseringsgrad. Og fordi det ikke
gjøres en mer fokusert prioritering åpner disse
retningslinjene for at utviklingen kan fortsette spredt
og vilkårlig, slik den har vært til nå. I stedet for en
bestemmelse som ville føre Forus mer i retning av
Regionplanens mål om en bærekraftig byutvikling,
er det blitt en videreføring av Forusområdets liberale
planregime.

• For alle næringsområder bør sykkelparkeringsplasser etableres i innelukket anlegg med gode
garderobefasiliteter og enkel adkomst. Gjesteplasser for sykkel bør etableres med overdekning i
nærhet til hovedinngang.
• Sykkelparkeringsdekning pr 100 m2 BRA for kategori II og III bør minimum være på samme nivå
som parkeringsdekning som fastsettes for bil.

Godeset

høy urbaniseringsgrad

gam

Det tok 40 år å bygge de 1,8 mill m2 som utgjør
området i dag. Det skjedde i den kraftigste
vekstperioden regionen har erfart; oljeeventyret.

bør parkeringsdekningen ikke være høyere enn
mellom 0,6 – 0,8 bilparkeringsplasser pr 100
m2. Spesielle forhold kan begrunne høyere eller
lavere dekning i forhold til bygningsmasse for å
følge intensjonen i retningslinjen.

allsidig virksomhet
arealkrevende virksomhet

E39

Høy urbaniseringsgrad. Regionplanen inndeler næringsområder i 3 kategorier etter
egenskaper. Det grønne området skal ha utnyttelse på mellom 160% og 250%

Kartet viser en prinsipiell tenkning og ikke en klar
avgrensning mellom kategorier næringsområder. Detaljert avklaring må gjøres på kommuneplannivå.

Størrelser i perspektiv. Illustrasjonen er hentet fra Forusvisjonen og
sammenlikner en mindre del av Forus med Stavanger sentrum. Sistnevte
for langsiktig byutvikling på Jæren
tok det 1000 år Regionalplan
å bygge.

Det paradoksale er at Regionplanens kategorisering
er basert på nærhet til kollektivtraseer; 500m fra
baneakse, 300m fra bussakse.
Bybanen ble nedstemt. I stedet bygges Bussveien,
som nok ikke vil ha ‘skinnefaktor’ i like stor grad.
To linjer planlegges til Forus. En fra Sandnes til
Flyplassen, den andre er hovedlinjen som ender i
Forus Nord. Frekvens er 4 og 8 ganger i timen. Det er
ikke en veldig sterk forbindelse å bygge en byakse
rundt.
Jernbanen, med dobbeltsporet, ligger der allerede.
Den er ikke identifisert som viktig kollektivtrase.
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URBANISERING ?
Forusvisjonen identifiserer et behov for endring,
en omstilling fra industriområde til kunnskapsby.
Løsningen er å urbanisere området.
Urbaniseringen er i første omgang knyttet til et
nytt byrom, Forusallmenningen, som strekker
seg fra gjenåpnet Forus stasjon via kollektivbroa
til Forusbeen og så opp gjennom Forus Nord. En
strekning på 5 km.
Normalt skjer urbanisering som følge av
arealknapphet. Det bygges tett og høyt fordi byens
areal er begrenset. Urbanisering skjer innenfor et
stramt regelverk og det er en styrt utvikling. På Forus
er det verken arealknapphet eller, til nå, vilje til å
styre veksten. Områdets fortrinn har vært det liberale
planregimet som har tillatt de fleste funksjoner,
unntatt bolig, i ‘en salig blanding’. Alt passer inn og
det stilles få krav. Slik har utviklingen vært motsatt
av urbanisering, med fravær av krav, både til
bebyggelsens utforming og hvordan virksomheter får
utfolde seg.
Forusvisjonens store utfordring ligger i å få bygget
opp en kritisk masse som gjør Forus til en funksjonell
bydel etter urbanismekriteriene. Det er begrenset
vekst i regionen. Vekst bør kanaliseres der den best
er i tråd med overordnete målsettinger. Området har
relativt lav bruk av kollektivtransport, gange og sykkel.
Sannsynligheten for at disse vil øke radikalt kan synes
i overkant optimistisk.
Utviklingen kan derfor komme i form av
enkeltprosjekter, løsrevet, uten koplinger til ønskete
kvaliteter. Ved introduksjon av boliger får områdets
næring nye naboer, som i sin tur reduserer områdets
styrke.

Forusvisjonen; Uansett hvor den retter søkelyset vokser det opp samme type urbane bebyggelse
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EGENSKAPER
Stedsanalysen viser at området har relativt lav
tetthet, og består i stor grad av enkle bygg; haller
med asfalt rundt. Det er også et betydelig innslag
av kontorbygg. All bebyggelse hører inn under en
suburban bystruktur.
Forus har fylt en viktig rolle i den store operasjonen
knyttet til oljeutvinning i Nordsjøen. Det har vært en
suksess målt etter evnen å ta i mot og fasilitere for
virksomheter. Det har også vært et viktig område i
tilfredstillelsen av konsumbehovet som fulgte med
den økte kjøpekraften. Etablering av detaljhandel har
imidlertid hatt en viss negativ effekt på bysentrene
rundt.
Områdets styrke har vært dets rommelighet,
fleksibilitet og liberale planregime. Det er også
områdets svakhet, fordi det gir lite tiltalende
romlighet.
Oljealderen er over toppen. Det siste året har
regionen vært hardt rammet av nedturen lavere
oljepriser medfører. Vi er alle bekymret for fremtiden;
hva vi skal leve av etter oljen. Det er flere initiativ
for å få etablert nye næringer. Mange håper på
kunnskapsintensive virksomheter. Disse søker seg til
urbane områder, med romlig og befolkningsmessig
tetthet, funksjonsrikdom, god kollektivdekning og
tiltalende omgivelser å bevege seg til fots i.
Fordi Forusområdet har betydd så mye for regionen
hittil, håper mange at Forus skal omstilles slik at det
får disse egenskapene, og derved tiltrekke seg denne
type næring.
Det er egenskaper som ligger svært langt unna
dagens Forus. I tillegg er området så stort at en slik
omdanning, og oppbygging av tilstrekkelig kritisk
masse vil ta lang tid. Et opplagt spørsmål er om ikke
sannsynligheten for å lykkes i urbanisering er større
andre steder.
Hvis man skal satse på en urbanisering av Forus
bør den være avgrenset og konsentrert; styrt til de
områder som har best egenskaper for å lykkes.

Typisk bebyggelse på Forus; enkel og pragmatisk - med stort potensiale. Foto: Gule sider.

Og fordi en omdanning av en viss størrelse uansett
vil ta svært lang tid, er det verdt å spørre seg om det
er andre næringstyper som er aktuelle. Det kan være
typer knyttet til egenskaper området allerede har, og
slik gjøre det langt mer konkurransedyktig.

Forus styrke i fremtiden kan bli den samme som den
har vært hittil; evnen til å ta opp i seg det uventede.

Framveksten av automatisert produksjon kan gi ny
industri i høykostland som vårt. Den rike samlingen
av produksjonsbygg kan bli en betydelig attraktor i en
slik sammenheng.
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Reiser til viktige målpunkt (RVU 1998 og 2012)
100 %

16

80000
70000

Samlet er det en langt mer miljøvennlig reisemiddelfordeling enn regionen forøvrig, og sannsynligvis ikke
særlig realistisk.
I henhold til nasjonale og regionale retningslinjer skal
tilgjengelighet med kollektiv og andre miljøvennlige
transportformer tillegges stor vekt i planlegging av
områder. I denne sammenheng er det et poeng å
vurdere sannsynligheten av disse transportformenes
andel. Den er knyttet til områdenes egenskaper.
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Bypakke Nord-Jæren | Februar 2015

Bypakke Nord-Jæren: Et
system av 5 bomringer rundt
arbeidsplasskonsentrasjonene,
samt en
sonegrense i nord skal gi
inntekter til finansiering av
tiltakene i bypakken.
Flere er usikre på virkningen for
områdene med bomring rundt,
både med hensyn til lokalisering
av arbeidsplasser og handel.

Bomringene og arbeidsplasser
Arbeidsplasskonsentrasjon
Bomring
Betalingsretning

E39

Randaberg

Stavanger

Risavika
509

Allerede nå tilbyr Sandnes
Tomteselskap næringstomter i 3 områder, som alle
ligger utenfor bomringene. Og
det finnes flere nedover Jæren.
Og midt mellom ringene ligger
Ullandhaugområdet, uten
bomring. Når området får det
nye sykehuset blir det regionens
nest største arbeidsplass.

X79

X39

Ganddal sentrum

- Egersund

Reisevaneundersøkelse for 2012: Forus/Lura 58 000 biler i døgnet 75 % bilførere + 6 % passasjer.
Kun 5 % kjører buss. Kilde: Stavanger kommune

Maudland

Ambisjonen for gående og syklende er at den skal
økes til minimum 25 %, over en dobling av dagens
situasjon.
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Paradis

Ambisjonen til Forus Næringspark er maks 50 %
reisende med bil. Det vil si ned 31 % fra dagens
situasjon. Tilsvarende skal antall reisende med
kollektivtransport økes til minimum 25%. Det vil si en
3-dobling fra dagens situasjon.
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NSB

Antall reisende med tog til Forus er svært lavt i
forhold til antallet arbeidsplasser. Det er kun 4000
reisende i uken på Gausel stasjon. Jærbanen har
76 000 reisende pr uke på denne strekningen.
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Amundsensgate

Kolumbus har etter dette gjennomført en betydelig
satsing på x-ruter, som går fra ulike bydeler til et bredt
nedslagfelt på Forus. Det har gitt en økning i antall
reisende på noen få prosentpoeng.

75 %
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Forus er bilbasert i høyere grad enn andre
senterområder. Reisevaneundersøkelsen fra 2012
viser at tilsammen 81% reiser med bil. Kun 5% bruker
buss og tog.
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Kart: Rogaland Fylkeskommune
Kleppe
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TILGJENGELIGHET
Tilgjengelighetskart 1
Kartet viser planlagt kollektivtilgjengelighet i form
av holdeplasser. Hovedkollektivåre vil fortsatt være i
nord-sør retning. Her vil bussveien ha størst frekvens
sammen jernbanen.

FORUS NORD

MASKINVEIEN

500M
TVEDTSENTERET

Jernbanen er vist med mulighet for gjenåpning av
Forus Stasjon og ny stasjon i Luravika. I tenkingen
rundt nye stasjoner bør det også vurderes om det er
gunstigere å slå sammen Forus og Gausel stasjon til
en som ligger midt mellom de to (i forbindelse med
revidering av planen for Forus øst). Det er ihvertfall
ikke usannsynlig å planlegge med flere stopp på
jernbanen.

GAMLE FORUSVEI
GOLFBANEN
KANALSLETTA

KOPPHOLEN
NÅDLANDSBRÅTET

STATOIL VEST

FORUSBEEN

FORUS ØST

TORVMYRÅ

SOLA SENTRUM

MIDBERGMYRÅ

FORUS STASJON

SKADBERG

300M

Radius er vist med 500m. Skinnefaktoren kan gi
toleranse for lengre avstander. 1000 m er stiplet.
Bussveien er vist med planlagte stopp og en radius på
300m. En linje kommer fra nord og går inn og opp i
Forus nord, hvor den ender og snur. Den har frekvens
8 ganger i timen. Den andre linjen kommer fra sør,
Sandnes sentrum og krysser gjennom området og
videre til flyplassen. Den har frekvens på 4 ganger i
timen.

GAUSEL STASJON

0M
100

PORSMYRVEIEN

KVADRAT

LURA STASJON
SELJEVEIEN

BUSSVEI A - 8 GANGER I TIMEN

GML POSTVEIEN

BUSSVEI B - 8 GANGER I TIMEN
BUSSVEI C - 4 GANGER I TIMEN
X-BUSSRUTER
ANDRE BUSSRUTER

Tilgjengelighetskart 2
Kartet viser kollektivtilgjengelighet oversatt til
frekvens. Strekenes bredde avspeiler buss og togets
hyppighet. Man kunne i tillegg korrigert for kapasitet,
der toget langt overgår bussen - og linjen langs
fjorden ville øke i bredde.
Kartet viser tydelig at det er Forus øst som har den
beste kollektivdekningen. De parallelle linjene til
bussveien og jernbanen medfører at et større område
dekkes. Sammenfallet i nord og sør er gunstig i
forhold til utveksling mellom de to transportmidlene.
Kollektivdekningen i Forus vest avtar når de to linjene
splittes. Området kalt Origo har for eksempel relativt
moderat dekning.

FREKVENS BUSSVEI
4-16 GANGER I TIMEN
FREKVENS TOG
8 GANGER I TIMEN
ANTALL X-RUTER
FREKVENS BUSS
UTENOM BUSSWAY
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Forus sør Foto: Googlemaps
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ANBEFALING PLANOMRÅDET
For å få til en ønsket utvikling der transportbehovet
dekkes på en mest mulig miljøvennlig måte er det
nødvendig å styre veksten. De siste 15 år har veksten
vært planlagt å komme i øst-vest aksen, langs
bybanestoppene. Det har ikke skjedd. Bussveien
som nå kommer i stadet for bybanen vil få mindre
arealstrukturerende effekt.
Derfor mener vi at det er behov for et nytt overordnet
planprinsipp. I stedet for å håpe på urbane noder
langs bussveien gjennom området, bør det satses på
urbanisere i bybåndet, som går gjennom området i
øst.

3. Boligstrategi
Ny boligbebyggelse vil nødvendigvis ha høy tetthet.
Det er behov for at den inngår i en urban struktur,
med en bymessig romlighet og funksjonsmiks (for å
unngå drabantby; tett uten romdannelser).
Det bør ikke bygges boliger i de sentrale delene av
næringsområdet. Dette fordi det her er en inversjonsproblematikk (opphopning av forurenset luft).
Dekningen av miljøvennlig transport er begrenset.
Og det er en ulempe at boligene ikke kan knyttes til
eksisterende sosial infrastruktur eller få samvirke med
eksisterende boligområder.

Urbanitet stiller krav. Både til hvordan bebyggelsen
får utfolde seg, men også til et områdes egenskaper.
Sentrale deler av Forus mangler foreløpig disse
egenskapene. Men de er tilstede i Forus østlige deler.

4. Urbanisere i øst
De østlige delen av Forus er knyttet til bybåndet
mellom Stavanger og Sandnes. Denne delen av Forus
har mange egenskaper som gjør området egnet for
urbanisering.

Vår anbefaling er i fem punkt

Denne delen har den beste kollektivdekningen på
Forus. Kombinasjonene av mange busssveilinjer,
andre bussruter og jernbanen gjør at området har
langt bedre dekning enn andre deler av Forus.

1 . Ingen utvidelse av næringsområdet
Næringsområdet har en gjennomgående lav
utnyttelse. Det kan derfor fortettes betydelig før det
er behov for utvidelse.
Det er et overordnet mål å øke miljøvennlig transport,
og bussveien tilsier en mer intensiv utnyttelse av
tilliggende areal. Men vi ser ingen grunn til å ta i
bruk golfbanen til utbyggingsformål. Tvert i mot, den
inngår som del av en viktig grønn ressurs i området.
2. Grønn strategi
Overordnet grønnstruktur er under press. Derfor
anbefales det å redusere det planlagte boligområdet
på Skadberg. Traseen for bussveien gjennom dette
grønne området er uheldig. Det bør vurderes en
alternativ trase, som hensyntar det grønne. Her bør
det enten være en tydeligere vektlegging av reisetid
eller befolkningskonsentrasjon.
De grønne kollene og større felt bør bevares. Og det
må utvikles en strategi for blågrønne strukturer.

I denne delen ligger flere eksisterende boligområder,
tildels flettet inn mellom næringsområdene. En
urbanisering vil gi et langt bedre naboskap, og det vil
bli mulig å knytte boligområder sammen. Det er også
flere store grønne områder som klart vil kunne danne
en positiv ressurs i en ny urban struktur.

Området må utnyttes bedre, derfor er det behov for
å få en bedre forvaltning av hvilke virksomheter som
lokaliseres hvor. Vår anbefaling er et forsøk på en
rolledeling for de ulike områdene, noe som kan øke
konsentrasjonen av funksjoner i sentrale deler - og
samtidig gi klarere identitet til delområdene. Dette
kan danne grunnlag for en A,B,C kategorisering
av både virksomheter og områder - og den videre
utvilingen av transportsystemet kan tilpasses et slikt
verktøy.

Urbanisering
Urbaniseringen innebærer at områdene bygges ut
bymessig med høy tetthet. Bebyggelsen organiseres
rundt byrom og gater. Den rommer boliger, service
handel og kontor. I strøksgater er det utadvendte
funksjoner på gateplan.
Vi benytter to begrep; bymessig bebyggelse og
parkmessig. Den bymessige har størst urbanitetsgrad;
funksjonsblanding og tetthet, den parkmessige består
i større grad bare av boliger, men en noe lavere
tetthet.

Forus` østlige deler er sjønære, og mange steder er
det en slående utsikt til fjord og fjell. Denne naturgitte
kvaliteten vil kunne berike en urban struktur på en
meget positiv måte.
5. Fortette i næringsparken
I den videre planleggingen er det viktig å forstå
områdets størrelse og hva slags endringshorisont
man står overfor. Den historiske analysen kan være til
hjelp. Sannsynligvis vil mye av dagens bebyggelse vil
fortsatt være i området om 30 år.
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ANBEFALING PLANOMRÅDET

PRODUKSJON & LAB

KONTOR & PROFILERT

URBANISERE
KONTOR & PROFILERT

BEVARE GOLFBANEN
ØKE GRØNT

SPARE
TRAVBANEN
KONTOR

URBANISERE

URBANISERE

HANDEL
&
SERVICE
BOLIG
PLANLAGT GRØNTDRAG
GRØNT
PARKMESSIG BEBYGGELSE
BYMESSIG BEBYGGELSE
HANDEL, SERVICE,
BYMESSIG BEBYGGELSE
MULIG UTVIDELSE
KONTOR- PROFILERT
KONTOR
PRODUKSJON & LAB
GAUSEL STASJON
MULIGE NYE STASJONER
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BLÅGRØNN ANBEFALING
Planområdet trenger en sterk og variert blågrønn
infrastruktur, et nettverk av naturlige og seminaturlige
områder med deres komponenter og funksjoner.
En god blågrønn infrastruktur beskytter ikke bare det
biologiske mangfoldet, og forbedrer økosystemenes
funksjoner, som for eksempel klima, den fremmer
også samfunnsmessig velvære og helse, og
understøtter utvikling av en grønn økonomi og en
bærekraftig areal- og vannforvaltning.
Det bør utarbeides strategier, tiltak og helhetlige
planer for planområdet som tar utgangspunkt i de
landskaps- og grønnstrukturkvaliteter planområdet
inneholder, og kobler disse sammen gjennom
korridorer og andre forbindelser.
Planen bør kombinere integrering og utvikling av
blågrønne strukturer sammen med for eksempel
plassering av ny bebyggelse. Landskapet bør løftes
og brukes som en viktig ramme for planlegging, der
dimensjoner som naturgrunnlag, menneskeskapte
faktorer og romlig-estetiske forhold tas i betraktning.

biologisk mangfold, klima og rekreasjon, ikke minst
som del av en regional grønnstruktur. Spesielt med
tanke på mye utbygging i området i fremtiden er det
viktig å bevare dette i sin helhet.
Det samme gjelder for restene av kystnaturen ved
Gandsfjorden.
For å øke følelsen av tilhørighet og identitet er det
viktig å bevare og videreutvikle kulturminnene i
planområdet. Skilting, egne turruter og andre kreative
tiltak kan bidra til å synliggjøre kulturminnene og øke
bevisstheten om kulturhistorien til Forus.
Dessuten er noen av kulturminnene egnet som
ramme eller sted for kulturelle aktiviteter spesielt
med fokus på barnas identitetsbygging og tilknytning
til området.

Samtidig kan allment tilgjengelige blågrønne
strukturer planlegges og forvaltes slik at de
underbygger landskapets særpreg og lesbarhet,
viktige aspekter for at folk skal oppleve gjenkjennelse
og føle tilhørighet til steder i forandring. Ved bevaring
og utvikling av landbrukslandskap, naturområderog strukturer og kulturminner kan planområdet bli
et flerfunksjonelt, særpreget landskap som får en
viktig rolle i oppgaven med å løse utfordringene som
kommer blant annet gjennom klimaendringene.
Et viktig innspill i det videre arbeidet med områdeplan
for Forus øst er heriblant at det må sikres flomveger
gjennom området for å ta hånd om overvann fra
Forus-området i en flomsituasjon. I en situasjon med
flom kun fra østsida av motorvegen, så dreier det
seg i følge FNP / Cowi om ca. 10m3/s som må ledes
sikkert gjennom planområdet, under jernbanen og
videre ned mot Gandsfjorden.
Som viktig del av denne strategien anbefales å bevare
landskapsrommet ved Skadberg. Det mangfoldige
Skadbergområdet har en veldig stor verdi for både
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ANBEFALINGER GRØNTSTRUKTUR
EKSISTERENDE VEGETASJONSTYPER
EKSISTERENDE GANG- OG SYKKELVEIER
EKSISTERENDE TURVEIER (GRUS)
BEVARE OG UTVIKLE EKSISTERENDE
NATURKVALITETER
KORRIDORER / FORBINDELSER FOR FLORA FAUNA,
KLIMA, OPPLEVELSER - STYRKE EKSISTERENDE
STRUKTURER, OG ETABLERE DER DISSE MANGLER
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ANBEFALING BOLIG
Inversjon
De områdene som har best egenskaper for boligformål er de som ligger i randen av næringsområdet.
De sentrale delene av næringsområdet er ikke godt
egnet til boligformål fordi det forekommer inversjon.
Kald luft dreneres på samme måte som vann, den
renner mot det laveste punktet. De sentrale delene
av næringsområdet er gammel vannbunn, med
laveste punkt midt inne i området. Det er et høybrekk
langs motorveien, slik at kaldluften ikke derenes ut
denne veien. På de andre sidene ligger området i en
landskapsskål.
På kalde vinterdager skiftes ikke luften ut, og det blir
en opphopning av forurenset luft. Forurensingen
komme fra biltrafikk og andre produsenter.
Bussdepotet, som er under oppføring i Forus nord, vil
kunne bidra sterk i negativ retning.
Dette er forhold som kartlegges og beregnes. Det
er klart uheldig sett i forhold til boligformål. Vi kan
derfor ikke anbefale boligformål i de sentrale delene.
Høyspent
Det er flere høyspentlinjer gjennom området. I
tilknytning til disse er det satt av sikkerhetssoner,
etter føre var prinsippet. I sikkerhetssonen bør det
ikke forekomme varig opphold. Det betyr at det
verken skal være boliger eller lekeområder i disse
sonene.

Eksisterende boligområder
Omfanget av boligområder som avsettes må vurderes
opp mot regionens vekstkraft. Uansett er det et
poeng å komplettere eksisterende boligområder
med nye. Slik kan den nye boligbebyggelsen ta
del i eksisterende sosial infrastruktur og forsterke
områdekvaliteten.
Skadberg
På Skadberg anbefaler vi å redusere planlagt
boligområde. Detter for å styrke den regionale
grønnstrukturen som er under press. I dette området
vurdres også alternative traseer for fremføring av
bussveien. Det ser vi også som et uheldig inngrep.
Forus øst
I de østlige delen kan ny boligbygging skape
sammenheng med eksisterende. Boligene kan
flettes med eksisterende grønne områder. Ny boligbygging kan erstatte nedslitt industri, og redusere
eksisterende konflikt mellom næring og boliger.
Forus sør
Områdets romlighet, eksisterende næringsmiks
og bussveien langs Forussletta danner et godt
utgangspunkt for å ubanisere dette området med
næring; handel og service sammen med nye boliger.
På sikt kan også områdene på vestsiden, ut mot E39,
utvikles urbant.

Det er spesielt hovedlinjen nord fra Bærheimtrafoen
som legger et betydelig, sentralt areal som uegnet for
varig opphold.
Det har vært fremmet ulike forslag for fremføring
av ny hovedtrase for Stavangers el-forsyning. Både
kulvert og tunnell kan være aktuelle erstattere for
denne traseen, men ingenting er avklart.
Ved planlegging av nye boliger (og faste
arbeidsplasser, som f.eks. kontor) er viktig at man
hensyntar de sikkerhetssoner som er angitt.
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IVARETA REGIONALT
GRØNTDRAG
BY- OG PARKMESSIG BEBYGGELSE:
BOLIG, NÆRING
IVARETA GRØNTDRAG

PLANLAGT BOLIGFELT
ERSTATTES AV GRØNT
BEVARE SKOG

FORTETTING BOLIG

PLANLAGTE BOLIGFELT

HANDEL OG SERVICE
FORSTERKES

URBANISERE

PLANLAGT BOLIG
PLANLAGT GRØNTDRAG
GRØNT
PARKMESSIG BEBYGGELSE

NÆRING ERSTATTER BOLIG

BYMESSIG BEBYGGELSE
HANDEL, SERVICE,
BYMESSIG BEBYGGELSE
MULIG UTVIDELSE

BY- OG PARKMESSIG BEBYGGELSE:
BOLIG, NÆRING
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ANBEFALING FORUS ØST
Det området som har de beste egenskaper for å
urbaniseres, er Forus øst.
Kollektiv
Området har den beste kollektivdekningen, med
kombinasjon av Jærbanen og bussveien. Sistnevnte
har høyeste frekvens her i denne delen av Forus. Det
er i tillegg også andre bussruter gjennom området.
Boligenklaver
Det er flere etablerte boligområder i denne delen av
Forus. Ved en urbanisering kan disse knyttes sammen
og bedre overganger sikres. Et urbant kjerneområde
vil kunne danne nytt senter også for omkringliggende
boliger, og slik gi bedre forutsetninger for
10-minutters by.
Gående og syklende
Denne delen av Forus er best integrert i den øvrige
byveven. En byutvikling i denne delen vil lettere
kunne integreres og gi positive ringvirkninger til
omgivelsene. I denne sammenheng er forholdene
for gående og syklende viktige. Både langs Fv 44,
Gamleveien og langs Gauselvågen er det i dag
gode forhold for gående og syklende. Bussveien
oppgraderer forholdene langs Fv 44 etterhvert som
den opparbeides

Sett mot nord

Grønne områder
Det er flere store, grønne enklaver inne i området og
et større grønt felt langs sjøen. De grønne områdene
vil gi positive kvaliteter til ny byutvikling, både som
rekreativ ressurs og som romlig estetisk element.
Sjønærhet
Gjennom sjønærheten har dette området kvaliteter
som øvrige deler av Forus ikke har. Området tar del
i den spektakulære utsikten over Gandsfjorden og
fjellene på østsiden.
Klima
Denne delen av Forus er ikke utsatt for stillestående,
forurenset luft på vinterstid. Derfor er området bedre
egnet både til bysentrums- og boligformål.

Sett mot øst

Plan 2480 Områderegulering for Forus øst: Urbanisering langs bussveien, høyhus
ved Gausel stasjon og parkmessig bebyggelse ut mot sjøen. Planen omfatter et
mindre område enn det som defineres som Forus øst i analysen.
Illustrasjon: Stavanger kommune

Bruk
Det er flere virksomheter av temporær karakter
i området. Utnyttelsen er tildels svært lav og
bebyggelsen uten særlig stor verdi.
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BOLIG
PLANLAGT GRØNTDRAG
GRØNT
PARKMESSIG BEBYGGELSE
BYMESSIG BEBYGGELSE
SAMMENHENGER
GAUSEL STASJON
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ANBEFALING GAMLEVEIEN
Gamleveien har mange av de samme egenskaper som
Forus øst, men har litt andre forutsetninger.
Kollektiv
Området har noe av kollektivdekningen, men ligger
ikke direkte til bussveien. Imidlertid er det en
mulighet å gjenåpne Forus stasjon. Det vil radikalt
styrke kollektivdekningen av området.
Forbindelser
Ved en evt gjenåpning av Forus stasjon er det
avgjørende at det etableres en god gang- og
sykkelforbindelse fra stasjonen og vestover på Forus.
Den vil binde sammen dette byområdet og kople det
videre til øvrige deler av Forus.
Nortura
Norturas anlegg utgjør en stor celle i området.
Fabrikkanlegget grenser til jernbanen, like ved Forus
stasjon. Mye tyder på at fabrikken vil flytte deler av,og
kanskje etterhver hele, virksomheten til ny lokalitet.
Det er i dag 524 årsverk ved anlegget. Allerede dette
kan utgjøre et godt bidrag til en gjenåpnet stasjon.
Ved flytting av virksomheten ligger det muligheter for
en langt større utnyttelse av eiendommen.
Langs Gamleveien
Gamleveien er en sterk struktur med god ordnende
og sammenbindende evne. Den danner ubesværet
sammenheng videre inn gjennom boligområdene
på Lura. Veien har hatt en nedgradering av
næringstrafikk. Parallelt er det en begynnende
fortetting, både langs veien og punktvis ned mot
sjøen.
Virksomhetene som ligger i områdene i tilknytning
til veien er både kontor, lager og produksjon. Disse
er flettet inn mellom boliger og rekreasjonsfasiliteter
som feks. Lura bydelshus med idrettsbaner.

Forusvisjonen: 2020Park inngår som en vital del av urbaniseringen av Forus Øst slik Forusvisjonen ser det.
Illustrasjon: Forusvisjonen/2020Park

Mange av virksomhetene kan fortsette selv om
området urbaniseres, andre vil det være naturlig å
relokalisere.
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BOLIG
PLANLAGT GRØNTDRAG
GRØNT
PARKMESSIG BEBYGGELSE
BYMESSIG BEBYGGELSE
SAMMENHENGER
MULIG FORUS STASJON
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ANBEFALING FORUS SØR
Forussletta danner med sitt rette strekk en klar
romlighet. Med den nybygde bussveien ligger
forholdene til rette for en urbanisering av dette
strekket.
Kollektiv
Bussveien har frekvens på 8 ganger i timen, og
betjener varierte funksjoner som både arbeidsplasser,
service og handel. Dette gir et bredere trafikkgrunnlag
- og slik en mulig sterkere akse.

Lura stasjon
Etablering av en ny stasjon på jernbanen i
Luravika skal vurderes. Den vil kunne virke
arealstrukturerende på tilliggende områder. Stasjonen
vil kunne ha samvirke med Gamleveien og styrke
denne som kontekst.
Avstanden til Lurabyen og Forussletta er ca 1000m i
luftlinje. Det er i ytterkant av normal toleranse, men
kan likevel fungere for noen.

Virksomheter
Området har allerede en rik blanding av virksomheter,
fra kontorarbeidsplasser via helseservice til handel.
Samtidig er det en del eldre virksomheter, som kan
være modne for transformasjon.
Lura boligområder
Boligområdene på Lura grenser til Forussletta
både i nord og i sør. I nord krysser boligene over
på vestsiden av veien. En bymessig utvikling langs
Forussletta kan gi mer velfungerende naboskap for
disse boligene, samtidig som nye boliger kan ta del i
eksisterende sosial infrastruktur.
Kvadrat
Ved en urbanisering av Forussletta kan kjøpesenteret
inviteres til å bidra i byrommet langs veien. Både
i henvendelse og tilkopling kan den bilbaserte
romligheten nedtones.
Lurabyen
Bydelssenteret legges til Lurabyen, som er under
bygging. Senteret skal romme hele 100 000m2
bebyggelse, hvor de ca 700 boligene opptar
halvparten. Øvrig halvdel er fordelt likt mellom kontor
og butikker, med 25 000m2 hver.
En urbanisering av Forussletta vil kunne danne god
romlig sammenheng med Lurabyen.

Lurabyen: 50 000m2 bolig, 25 000m2 handel og 25 000m2 kontor og service.
Illustrasjon: Lurabyen.no

Et spørsmål er imidlertid om denne omfattende
urbane utbyggingen vil trekke energien ut av andre
tilsvarende prosjekter i området, et godt stykke frem
i tid. Til sammenlikning er det bygget ca 750 boliger
i Jåttåvågen, i løpet av de 15 årene utviklingen av
området har pågått.
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BOLIG
GRØNT
HANDEL, SERVICE,
BYMESSIG BEBYGGELSE
MULIG UTVIDELSE
BYMESSIG BEBYGGELSE
SAMMENHENGER
MULIG LURA STASJON
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ANBEFALING FORUS KANAL
Forus kanal har den beste kollektivdekningen
gjennom næringsområdet. Både bussveilinjen fra
Stavanger og den som knytter sammen Sandnes og
Sola går gjennom området.
Området fra Grenseveien i øst til Kanalsletta i
vest rommer i dag en betydelig konsentrasjon av
kontorareal, og mer er planlagt oppført. Dette
området bør rendyrkes for kontorformål, for bedre å
gi grunnlag for bussveien.
Ved økt fortetting er det et poeng å ivareta noen
grønne ressureser. Og utfra samme fortettingshensyn
er det ingen grunn til å bygge ut travbanen eller
golfbanen. Tvert i mot bør disse bli liggende som en
langsiktig reserve.
Det er romlige argumenter for å forsterke
arkitekturkvalitetene til bygg som oppføres langs
veien i området. Det kan bety fortetting med
kontorarbeidsplasser. Dette må vurderes opp mot
mulighetene for miljøvennlig transport.

Statoil: Det nye hovedkontor kan bli et viktig bidrag til å forsterke bebyggelsen langs Forus
kanalen. Illustrasjon: Wingårdhs/Statoil
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ANBEFALING FORUS KANAL

GRØNT
KONTOR- HØY INTENSITET
KONTORLAVERE INTENSITET
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ANBEFALING FORUS VEST
Forus vest har en planlagt bussveitrase i nord-sør
retning. Den er planlagt med høy frekvens, men
ender nord i området. Dette kan kanskje utbedres
ved at den føres videre til universitetsområdet og
Stavanger sentrum på sikt.

X 6534600

I tillegg går Sandnes-Solalinjen langs Kanalsletta, med
lavere frekvens.
X 6534400

Forus Vest rommer en stor del av næringsområdets
‘ureine’ virksomheter. Det er mye produksjon,
samt noe lager og logistikk. Her er flere av de
karakteristiske kombibyggene, der omtrent
halvparten av arealet er produksjon og andre halvpart
kontor. Flere av byggene er relativt nye.
Langs Forusbeen ligger en handelsklynge, som kan
danne sentrum for både Forus Vest og Forus Kanal,
dersom den videreutvikles med riktige egenskaper.

X 6534200

Aksen øst-vest i Forusbeen og Kanalsletta bør
fortettes med flere kontorarbeidsplasser. Utviklingen
her bør ses opp mot det primære målet å urbanisere
Forus øst.
X 6534000

Områdene langs Solasplitten og E39 bør utvikles med
bebyggelse med arkitektoniske kvaliteter. Fortetting
bør i størst grad skje langs E39, på grunn av nærheten
til bussveien.
Det store antallet eksisterende haller og kombibygg
er en ressurs for dette området. Det bør undersøkes
om disse kan få nytt innhold som produksjonsbygg. At
det er eksisterende bygningsmasse senker terskelen
for å starte virksomhet. Hallenes store rom kan være
velegnet til å utforske nye produkter i nye faglige
konstellasjoner.

X 6533800

Bussveiakse nord - sør: Det lagt inn stor omhu i å føre frem bussveien til det planlagte nybygget til
Ikea. Den vil også gi god kollektivdekning til eksisterende og planlagte bygg langs E39 og nord i Sola
splitten. Plankart: Forus næringspark

X 6533600

X 6533400
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ANBEFALING FORUS VEST

GRØNT
KONTOR
PRODUKSJON & LAB
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