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Kapittel 1 Innledning 
Hovedhensikten med denne rapporten er å vurdere måloppnåelse for tre alternative planprinsipper 

for den langsiktige utviklingen av Forus-området som ble utpekt i Planprogram for IKDP Forus. Videre 

gis anbefalinger om hvilke karaktertrekk som bør bringes videre i planutarbeidelsen for IKDP Forus.  

Før planoppstart og planutvikling har det vært påpekt fra mange hold at planen må ta ansvar for og 

avklare Forus sin fremtidige utvikling i et regionalt perspektiv. Det er særlig vurdert måloppnåelse 

innenfor temaene næringsutvikling, energi/klima og områdekvalitet for å ivareta denne bestillingen. 

Innretting på utredningsarbeidet i denne planfasen er nærmere beskrevet i planprogrammets 

kapittel 5.3 om mål for utvikling av Forus. 

Det har også vært en viktig del av forarbeidet med IKDP Forus å skape kjennskap til og debatt om 

planarbeidet og etablere god dialog med berørte interessenter i en tidlig fase. En gjennomgående 

tilbakemelding i medvirkningsopplegget underveis har handlet om størrelsen på planområdet og at 

kommunene må vurdere utviklingen på Forus i relasjon til utvikling i resten av regionen. Mange har 

også pekt på at kommunene må planlegge for en realistisk framtid og tenke på hvordan planen kan 

gjennomføres på sikt. Temaene som er løftet frem skal være utredet tilstrekkelig for å fatte 

beslutning om retning for videre planarbeid.  

En vesentlig del av utredningsarbeidet har handlet om å få oversikt over mulig utbyggingspotensiale 

innenfor planområdet med ulike plangrep. Dokumentasjon viser at potensialet på Forus generelt er 

svært stort.  For å få et realistisk bilde av forventet vekst har det vært viktig å legge oppdaterte 

prognoser til grunn i vurderingene. Videre har det vært et premiss i arbeidet å sikre en balansert 

næringslivsutvikling i Forus-området og i nærliggende kommunesentra. 

 

Figur 1.1 Skråfoto Forus. 
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Figur 1.2 Forus, januar 2016 

Rapporten er to-delt: 

 Først en presentasjonsdel som gir en lettfattelig innføring i vurderingene (kapittel 2). 

 Deretter en mer utførlig fagdel med drøftelse av strategier og måloppnåelse (Kapittel 3-4). 

 

Hensikten med inndelingen er at du som leser raskt får et overblikk på vurderinger og anbefalinger i 

rapporten. Presentasjonsdelen inneholder de viktigste delkonklusjoner fra drøftelser om 

måloppnåelser. Kapittel 4 gir en mer utførlig presentasjon av alle drøftelser knyttet til de enkelte 

strategier under hvert deltema. 

 

Konklusjonene i denne rapporten har ledet til anbefalinger om prinsipper for det videre arbeidet med 

å lage planforslaget til IKDP Forus. Prinsippdokumentet har fått navnet «Prinsipper for videre 

planutforming» og finnes på IKDP Forus sin hjemmeside: https://ikdpforus.com/. 

 

  

https://ikdpforus.com/
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Kapittel 2 Presentasjon av resultatet, sammenfattet 

2.1 De tre planprinsippene 
De tre planprinsippene som er utredet i denne rapporten er presentert i planprogrammet for IKDP 

Forus, kapittel 7. Her gjengis en kortversjon. 

 
Figur 2.1 Tegnforklaring til prinsippskissene nedenfor. 

 

2.1.1 Alternativ basis 

 
 
 
Kan også omtales som Næringsbyen.  
Blandet bebyggelse er plassert øst på Forus 
og inneholder boliger og næring, 
barnehager, kafeer, idrett, service og 
opplevelser rundt byggene. På Forus vest 
blir det ingen boliger, her er det fortsatt 
næringslivet som rår, bedrifter bygget tett 
og høyt, nær busstoppene. Men mellom 
næringsbyggene blir det mer folkeliv og 
mindre biler. Industribedrifter plasseres 
lenger unna holdeplassene på Forus vest. 
Ideen bak alternativet er å følge opp 
vedtatt regionalplan og kommuneplanene. 
Her er kommunenes byutviklingsstrategier 
sentrale. 

 
 

Figur 2.2 Basis 
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2.1.2 Alternativ 1: Komprimert og avgrenset utbygging.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Kan også omtales som Næringsparken. På 
Forus øst vil det være plass til en del 
boliger i en blandet bebyggelse med 
service, skole og barnehager og 
kontorbedrifter. Forus vest skal ha god 
plass til bedrifter med industri, lager og 
laboratorier. Innimellom industribyggene 
blir det grønne parker som knytter Forus 
bedre til landskapet rundt.  
Ideen bak alternativet er en oppstramming 
av utbyggingsområdene der en prioriterer 
utbygging med høy utnyttelse i tydelig 
avgrensede områder langs 
kollektivtraseen. Store arealer ligger 
ubebygde for eksempel som parkdrag og 
kan tas i bruk i et langsiktig perspektiv hvis 
det oppstår behov for ytterligere 
utbygging. 
 

 

 

Figur 2.3 Komprimert 
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2.1.3 Alternativ 2: Funksjonsblanding.  

 
Kan også omtales som Forusbyen. Vi 
bygger blandingsbyen med boliger, 
næringsbygg, kafeer, kultur, blågrønne 
områder, kanaler, barnehager, skoler og 
ellers alt vi trenger for at en by skal fungere 
godt og være god å bo i. Rett og slett en ny 
bydel på Forus. Også her blir næringslivets 
utviklingsmuligheter ivaretatt, og mindre 
industrivirksomheter får plass i 
randsonene. 
 
Ideen bak alternativet er å bygge ut hele 
Forus med blandet formål som sikrer 
næringsliv, bolig og tjenesteyting. 
 

 

 
 
 

 

 

Figur 2.4 Funksjonsblanding 
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2.2 Samlet oversikt av måloppnåelser, alle temaer 

Oversikt, måloppnåelser for temaene 
  
Visjon for planen: 
Forus – en drivkraft for framtidens næringsliv i regionen og landet 
 
Langsiktig mål for utviklingen av Forus: 
Forus skal bidra til en byutvikling med regionale helhetsløsninger som ivaretar 
verdiskapningen, effektiviserer arealforbruket og reduserer transportarbeidet, sikrer natur og 
kulturverdier og gir høy livskvalitet. 
  
                         Samlede måloppnåelser 
  
 Alternativ 

Basis 
Alternativ 1 
Komprimert 

Alternativ 2 
Funksjonsblanding 

NÆRINGSUTVIKLING                
                
ENERGI & MILJØ (TRANSPORT)                
                
OMRÅDEATTRAKTIVITET                
                
REGIONALT PERSPEKTIV                
                
GJENNOMFØRBARHET                

                
 Forklaring av symboler for måloppnåelse: 
  
 = Høy grad av måloppnåelse 
  
 = Moderat grad av måloppnåelse 
  
 = Lav grad av måloppnåelse 

 

 

2.2.1 Oppsummering om måloppnåelser og anbefalinger om planprinsipp for IKDP Forus 
Det Komprimerte alternativet gir klart best måloppnåelse for alle målområdene. De to andre 

planprinsippene Funksjonsblanding og Basis veksler om å få nest-best måloppnåelse. Med bakgrunn i 

utredningen, bør valg av hovedretning for planen rettes mot å oppnå en attraktiv, komprimert 

utvikling i etapper innenfor definerte delområder. Kommunene anbefaler en mer komprimert 

utvikling enn det Komprimerte alternativet vi har analysert opprinnelig. 

 

Det anbefalte komprimerte alternativet sikrer næringslivet på Forus gode rammebetingelser 

gjennom tilgang på tilstrekkelig areal til ulike kategorier næringsformål og at disse lokaliseres 

optimalt med hensyn til klyngedannelser og ulike typer infrastruktur. Næringslivet i 

kommunesentrene og på Forus utvikles parallelt og utfyller og støtter hverandres roller. Regionens 

langsiktige næringsutvikling har nytte av en arealhusholderende strategi på Forus. I det anbefalte 

planprinsippet bør man også sikre et større område til fortsatt rene næringsformål, særlig av hensyn 

til kategori 2 og 3 virksomheter. 

 

I analysene av planprinsippene har vi forutsatt 200 meter soner til hver side av kollektivaksene til 

kategori 1 formål, og beregninger viser at det gir et stort utbyggingspotensiale. Vi har også beregnet 
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utbyggingspotensialet med 400 meter soner som Regionalplanen viser i retningslinje. I det videre 

arbeidet vil kommunene vurdere i samarbeid med fylkeskommunen, hvordan Regionalplanens 

kategorisering og arealfordeling bør følges opp i planforslaget. Hvis det finnes gode grunner for å 

avvike fra regionalplanens retningslinje, vil endret anbefaling bli avklart i samarbeid med de 

overordnede myndighetene. Videre arbeid med planen bør belyse ulike måter å lykkes med et 

komprimert utviklingsalternativ. 

 

Det er vanskelig å lykkes i forhold til nullvekstmålet for personbiltransport i alle planprinsippene. Selv 

det Komprimerte alternativet krever kraftig nedgang i bilandelen fra dagens 78% til ca. 27 %. 

Komprimert alternativ gir færre reiser enn alternativene Basis og Funksjonsblanding. Mulighetene for 

å nå nullvekstmålet for Nord-Jæren er større om vi lokaliserer funksjoner som gir mange personreiser 

i Stavanger og Sandnes sentrum og langs bybåndet nord-sør. Der er tilgjengeligheten best med 

gange, sykkel og kollektivtransport. 

 

Det er vanskelig å lykkes med områdekvaliteter i alle planprinsippene. Det Komprimerte 

planprinsippet gir best muligheter. Mulighetene for å lykkes med nye grøntdrag, attraktive steder og 

møteplasser, samt vellykket omforming fra næringsområder til mer blandet bebyggelse til ulike 

formål er mest og best tilstede i det komprimerte alternativet. Det er særlig relevant i dette 

alternativet at næringsvirksomhet innenfor kategori 1 med høy arbeidsplassintensitet/kontor og 

tilhørende service, grøntdrag og møteplasser utvikles i et definert område med et helhetlig plangrep 

med gange- og sykkel avstander. 

 

Det Komprimerte alternativet gir muligheter for å oppnå synergieffekter til beste for flere definerte 

mål for IKDP Forus: Komprimert utvikling gir best mulighet for å øke andelen miljøvennlige 

personreiser, og mulighet for å oppnå urbanitet og møteplasser for ansatte skapes. Næringslivet kan 

oppnå en positiv interaksjon ved å samle utbygging av ulike funksjoner på utvalgte delområder i tett 

utbygging og i helhetlige plangrep. 

 

I tillegg til å vurdere måloppnåelse innenfor de tre hovedmålene for utviklingen av Forus, har vi 

utredet måloppnåelse med tanke på regionale helhetsløsninger og gjennomførbarhet av 

planprinsippene. Med et Komprimert alternativ får vi en håndterbar mengde utbygging som står i 

forhold til oppdaterte prognoser og planhorisonten frem til 2040. Alternativet harmoniserer best 

med mål om å sikre tilsvarende næringslivsutvikling i kommunesentra i samme periode. Det blir 

mulig å skape realisme mellom utbyggingsetapper og rekkefølgetiltak. Det Komprimerte alternativet 

reduserer også omfanget av kompliserte utbyggingsprosesser. 

 

Funksjonsblandingsalternativet ville kunne få store konsekvenser for vedtatte planer i kommunene 

Sandnes, Stavanger, Randaberg og Sola, og det kan også gi ringvirkninger på øvrige kommuner i 

regionen. Det vektlegges imidlertid at planprinsippet Funksjonsblanding kan bli en aktuell 

utviklingsretning for Forus i et lengre tidsperspektiv enn 2040. Planen IKDP Forus må sikre grep som 

kan gjøre en slik omforming mulig hvis og når behovet oppstår. 

 

Figur 2.5 plasserer de tre planprinsippene i forhold til utbyggingspotensiale og grad av 

funksjonsblanding. Valgt planprinsipp bør ha mindre utbyggingsomfang enn i det komprimerte 

alternativet. 
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Figur 2.5 De tre planprinsippene kan tolkes langs to akser av Utbyggingskapasitet og Grad av 

funksjonsblanding 

 

Det store utbyggingspotensialet på Forus er en stor og felles arealressurs som de tre kommunene 

skal forvalte til langsiktig utvikling av byområdet. På næringslivsseminaret i mai 2016 ble det trukket 

fram av flere grupper at mulighetene i planprinsippene viser at vi ikke har mangel på arealer til 

utbygging i regionen. Ved god arealhusholdering har regionen en felles ressurs som kan benyttes når 

man kan påvise behov for ny omstilling og mer utbygging enn det IKDP Forus bør åpne for. 

 

 
Figur 2.6 IKDP Forus må sikre plangrep som skaper et robust Forus, der kommunene holder åpne 

aktuelle utviklingsretninger etter 2040. 

 

Et relevant spørsmål som IKDP Forus bør besvare er: Hva er lurt å sikre uansett hvilken 

utviklingsretning som skal velges etter 2040? 

 

Den viktigste lærdommen i arbeidet med planprinsippene har handlet om å prøve å forstå 

dimensjonene på Forus både når det gjelder utstrekning i areal og utbyggingsmuligheter. Det er 

nyttig å sammenligne delområder på Forus med andre sammenlignbare størrelser i de tre 

kommunene. Gjennom planarbeidet bør vi arbeide med delområder for å gi de egen identitet og 

rammer som passer til omgivelsene på Forus og som samsvarer med andre lignende områder i 

kommunene. 
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2.3 Oversikt over måloppnåelser for de enkelte deltemaene: 

2.3.1 Oversikt, måloppnåelser for næringsutvikling 

Målsetting for næringsutvikling: 
Forus skal utvikles som et attraktivt næringsområde som fremmer regionen internasjonalt og 
nasjonalt. 
 
Kort beskrivelse av temaet: 
Det er utredet   hvordan de de tre planprinsippene ivaretar målsetninger for næringsutvikling som er 
skissert i planprogram for IKDP-Forus og hvilke konsekvenser ulike plangrep på Forus kan ha for 
regionen samlet. Vurderingene er på et overordnet nivå med den hensikt å anbefale en 
utviklingsretning på Forus. Detaljerte vurderinger med konsekvensutredning av valgt planprinsipp blir 
en del av neste fase hvor planen skal utarbeides og tegnes ut. 
  
   Måloppnåelse for de enkelte strategier 
  
 Alternativ 

Basis 
Alternativ 1 
Komprimert 

Alternativ 2 
Funksjonsblanding 

Strategi 1: Arealberedskap for næringsarealer                
                
Samlet måloppnåelse for næringsutvikling                

 

Sammenfattet beskrivelse av måloppnåelsen for næringsutvikling: 

Basert på vurderingene ovenfor og mer detaljerte beskrivelse i påfølgende kapittel vurderes det at 

alternativ 1 med komprimert utvikling i Forus-området gir samlet best måloppnåelse. 

 

Skal Forus fortsatt utvikles som et attraktivt næringsområde som fremmer regionen internasjonalt og 

nasjonalt, innebærer dette at næringslivet sikres gode rammebetingelser gjennom tilgang på 

tilstrekkelig areal til ulike kategorier næringsformål og at disse lokaliseres optimalt med hensyn til 

klynger, nettverksutvikling og ulike typer infrastruktur. Det vektlegges at Forus sin skal ivareta sin 

rolle som et funksjonelt næringsområde i storbyområdet og i regionen for øvrig. Dette innebærer at 

Forus skal kunne betjene storbyområdet med industri, lager og tjenestebehov i fremtiden. 

Arbeidsplassintensive kontorvirksomheter skal fortsatt ha sitt virke i deler av Forus-området, men 

uten at dette går på bekostning av industri og lagervirksomhet som har en viktig rolle på Forus i dag.  

Samtidig er det viktig at næringsutviklingen i Forus-området ikke hindrer næringslivsutvikling med 

økt innsalg av kontorarbeidsplasser og kunnskapsintensive bedrifter i kommunesentra. Dette 

innebærer også at arbeidsplassintensiv kontorvirksomhet må fordeles mellom sentrumsområdene og 

Forus. 

  

Basert på vurderingene ovenfor og mer detaljerte beskrivelse i påfølgende kapittel vurderes det at 

alternativ 1 med komprimert utvikling i Forus-området gir samlet best måloppnåelse. Alternativet 

opprettholder Forus som et viktig regionalt næringsområde med areal innenfor alle tre 

næringskategorier. Alternativet fortrenger heller ikke produksjonslokaler, lager og industribygg som 

kjennetegner kategori II og III. Dette er i første omgang viktig for å opprettholde Forus sin rolle som 

et funksjonelt næringsområde for storbyområdet og regionen.  

  

Videre er det en særlig fordel med det komprimerte alternativet at dette innebærer en 

arealhusholdering hvor man ikke utvikler hele området med hovedvekt på en type næring eller med 

et store innslag av funksjonsblanding. Dette er viktig for å ikke begrense muligheter for ulike 

næringer og endring i næringsprofil etter markedets behov på et senere tidspunkt.  
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Alternativet innebærer at sektorer som allerede er på Forus har mulighet for å utvikle seg. Dette kan 

være bedrifter med ren kontorvirksomhet i noen mindre utvalgte områder og bedrifter som har 

engineering og former for industriell produksjon i samme lokaler eller i samme område. Det gis 

fortsatt muligheter for kombinasjonsbygg bestående av produksjonsenheter og tilhørende 

kontorvirksomhet.  

  

Anbefalingen er vurdert å være attraktivt både for både dagens næringsliv, sentrumsutvikling i 

kommunene med nødvendig innsalg av kontorvirksomhet og mulighet for omstillinger i næringslivet 

på et senere tidspunkt. De potensielle fortrinnene til Forus er kombinasjonen av sentralitet, 

fleksibilitet og storskala virksomhet som bedriftene gis mulighet til. For mange bedrifter innen 

industri og lager er det også viktig med sentralitet til marked, flyplass, øvrig infrastruktur og nærhet 

til kommunesentrumene. Anbefalingen ivaretar Forus som et funksjonelt by- og næringsområde med 

produksjon, lager og industri, samtidig som det tilrettelegger for noe kontorbedrifter i ulike 

delområder. Alternativet innebærer en økt attraktivitet for området som helhet ettersom forslaget 

innebærer at større arealer reserveres til ny grøntstruktur og økt stedskvalitet for brukere. Videre gir 

den en god fleksibilitet med hensyn til å imøtekomme omstilling og nye næringsvirksomheter. 
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2.3.2 Oversikt, måloppnåelser for energi og klima 

Målsetting for energi og klima: 
Forus skal utvikles i tråd med nasjonale klimamål. 
 
Kort beskrivelse av temaet: 
I alternativvurderingene på dette overordnede nivået er det kun strategien om nullvekstmålet som 
vurderes innenfor temaet energi og klima. Andre viktige strategier og plangrep innenfor energi og 
klima vil bli dekket i planfasen. Indikatorene turproduksjon og bilandel for å nå nullvekstmålet sier 
noe om mengden transport som blir generert i de ulike alternativene og hvilken bilandel vi må ned i 
for å nå nullvekstmålet isolert sett for planområdet. Sammen med en vurdering av området sin 
tilgjengelighet med ulike transportmidler på Jæren gir vi en anbefaling om hvilket 
utbyggingsalternativ som anbefales for å nå klimamålet om nullvekst i personbiltrafikken. 
 
Det foreligger et eget notat som omhandler transport, det finnes tilgjengelig på IKDP Forus sin 
hjemmeside: https://ikdpforus.com/. 
   Måloppnåelse for de enkelte strategier 
  
 Alternativ 

Basis 
Alternativ 1 
Komprimert 

Alternativ 2 
Funksjonsblanding 

Strategi 1: Transporttilgjengelighet og arealbruk tilpasset 
regionens mål om 0-vekst i personbiltrafikken 

               

                
                
Samlet måloppnåelse for energi og klima                

 

Sammenfattet beskrivelse av måloppnåelsen for energi og klima: 

Alternativ 1 med komprimert utvikling gir best måloppnåelse med hensyn på nullvekstmålet av de 

tre alternativene som er vurdert. Grunnen til det er at komprimert utbygging gir færre reiser enn 

alternativ basis og funksjonsblanding, og på grunn av mulighetene for å oppnå urbanitet ved å 

samle utbyggingen på mindre areal.  

 

For alle alternativene er lagt til grunn full utbygging innen 2040 og det gir store mengder 

turproduksjon. Mengden utbyggingsareal og turproduksjon gir en urealistisk og lite håndterbar 

utvikling av området frem til 2040. Selv det komprimerte alternativet gir betydelig mange reiser 

sammenlignet med områder som Stavanger og Sandnes sentrum som har bedre tilgjengelighet med 

gange, sykkel og kollektiv enn Forus-området. Til sammenligning med utvikling av Stavanger sentrum, 

utløser alternativ 1 med komprimert utvikling nesten dobbelt så mange turer som Stavanger 

sentrum. 

 

Alternativet med komprimert utvikling gir lavest turproduksjon, men utfordrer allikevel 

nullvekstmålet og krever en kraftig nedgang i bilandel fra i dag for full måloppnåelse (fra 78% til ca. 

27 % bilførerandel). 

 

Mulighetene for å nå nullvekstmålet for Nord-Jæren er større om vi lokaliserer funksjoner i Sandnes 

og Stavanger sentrum, eller i bybåndet mellom Stavanger sentrum og Jåttåvågen, enn i Forus-

området. 

 

For å ha størst muligheter til å nå nullvekstmålet i planområdet anbefales en blanding av alternativet 

komprimert og funksjonsblanding. Anbefalt alternativ bør skille seg fra de analyserte 

planprinsippene, ved å generere mindre turproduksjon og konsentrere den urbane utviklingen til 

https://ikdpforus.com/
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mindre deler av planområdet. Det komprimerte alternativet, men med funksjonsblanding også i vest 

i tilknytning til bussholdeplass, vil kunne gi en bedre retningsbalanse for transporten, bedre utnytting 

av transportkapasiteten og høyere forventet andel sykkel og gange.  

 

I det videre planarbeidet må det vurderes hvilke deler av planområdet som bør prioriteres først og 

hvilke styringsmuligheter som kan ivareta måloppnåelse. Rekkefølgekrav og parkering som 

virkemiddel må benyttes. 

 

Store områder for utbygging, uansett valg av utviklingsalternativ er lagt inn i alle alternativene, også i 

komprimert (Forus øst, Lura, Skadberg, Bærheim). Disse arealene genererer omtrent 200.000 

personturer og utgjør en stor andel av utbyggingspotensialet til planområdet. Til sammenligning 

antas det at Stavanger sentrum vil generere ca. 260.000 turer i 2030 ved full utbygging. Også disse 

arealene vil kreve styring i form av rekkefølge i utbygging i en regional kontekst, og internt i 

planområdet. 

 

En ny Forus stasjon vil gi bedre kollektivtilgjengelighet innenfor influensområdet til stasjonen, men vil 

ikke konkurrere i reisetid med eksisterende kollektive tilbud til Stavanger Lufthavn eller Forus vest fra 

sentrale punkt i regionen. Lura stasjon er foreslått som en aktuell holdeplass å vurdere nærmere i 

kommuneplan for Sandnes og i planarbeidet IKDP Forus. 

 

 

Figur 2.7 Vurdering av ny jernbanestasjon 
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2.3.3 Oversikt, måloppnåelser for områdeattraktivitet 

Målsetting for områdeattraktivitet: 
Forus skal utvikles som et attraktivt næringsområde som fremmer regionen internasjonalt og 
nasjonalt. 
 
Kort beskrivelse av temaet: 
Planarbeidet skal avklare balansen mellom omforming til boligformål med tilhørende service, og 
arealer til ulike kategorier av næringsformål. Derfor er strategien som omhandler denne balansen 
valgt for å vurdere måloppnåelsen i planprinsippene. 
 
Strategien om grøntstruktur har vi benyttet til å vurdere planprinsippenes potensiale til å tilby nye 
grøntdrag som kan knyttes til etablert regional grønnstruktur utenfor og gjennom planområdet. 
Herunder har vi også gjennomført en studie av mulige nye grøntdrag gjennom planområdet.  
 
Under strategien om attraktive steder og møteplasser vurderes muligheter for å tilfredsstille bosatte 
og næringslivets behov for slike områdekvaliteter. Vi vurderer også kvalitative sider ved den typen 
område som planprinsippene vil skape, og hvordan disse vil framstå i en regional helhet. Noen 
strategier er mindre egnet til å vurdere Forus i den regionale konteksten, og disse benyttes i neste 
fase av planarbeidet.  
   Måloppnåelse for de enkelte strategier 
  
 Alternativ   

Basis 
Alternativ 1 
Komprimert 

Alternativ 2 
Funksjonsblanding 

Strategi 1: Funksjonsblanding med gode bolig og 
næringsområder 

               

                
Strategi 2: Attraktive steder og møteplasser                
                
Strategi 3: Gjennomgående grøntdrag                
                
                
Samlet måloppnåelse områdeattraktivitet                

 

Sammenfattet beskrivelse av måloppnåelsen for områdeattraktivitet: 

Komprimert alternativ gir best måloppnåelse med hensyn på de tre strategiene for 

områdeattraktivitet. Men alternativet får bare middels måloppnåelse fordi det gir begrensede 

ressurser til områdekvaliteter gjennom rekkefølgetiltak. 

 

Gjennom arbeidet med å analysere området ved hjelp av stedsanalysen, kart og beregninger av 

potensial for områdeutnyttelse har det blitt avdekket at det ikke er sannsynlig å kunne få til full 

utbygging innen 2040 for noen av alternativene. Nærings- og boligveksten måtte ha vært 3-4 ganger 

så stor som de siste 25 årene, og det meste av behovet for nye næringsarealer og boligarealer måtte 

blitt plassert på Forus for å kunne oppnå full utbygging. Analysearbeidet har vist at selv med det 

komprimerte planprinsippet vil det være mer enn nok plass for alle næringskategorier, samt plass til 

boligbebyggelse. Dette har vært en viktig lærdom som legger sterke føringer for hvordan de ulike 

planprinsippene har blitt vurdert opp mot strategiene for områdeattraktivitet. 

Strategi for funksjonsblanding legger føringer for å åpne for innblanding av boliger der hvor dette er 

gunstig både for næringsliv og for nye beboere. Området som åpnes for funksjonsblanding i 

planprinsipp for funksjonsblanding er veldig stort og gir et enormt potensial for utbygging. Dersom så 

store deler av Forus åpnes opp for funksjonsblanding vil dette medføre at man sprer kvalitetene for 

mye, og det blir få kvaliteter innenfor gangavstand til at områder vil bli attraktive.  
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I funksjonsblandings prinsippet er det også vurdert at det vil medføre lange perioder med byggestøy 

og uferdige områder flere steder. Komprimert alternativ gir minst ulemper siden dette konsentrerer 

innsatsområdene. Planprinsipp basis kommer bedre ut enn funksjonsblanding siden man vest for E3 

kan drive næringsvirksomhet og produksjon uten å ta hensyn til boligområder. 

 

Strategi for attraktive steder og møteplasser: Man vurderer at det er mulig å omgjøre noen av 

dagens asfalterte flater til møteplasser, selv i prinsipp basis. Områdene som åpnes for kontor og 

funksjonsblanding er likevel så store at det vil gå lang tid før man gjennomgående har områder med 

nok tilbud til at det vil oppleves attraktivt. Folk tiltrekkes av områder med mye liv og røre og det vil ta 

lang tid (ikke innenfor planhorisonten) før det oppnås med planprinsipp funksjonsblanding og basis. 

Det vurderes at komprimert planprinsipp gir best mulighet for å lykkes med attraktive steder og 

møteplasser, fordi kontorer i vest og funksjonsblanding i øst samles til et begrenset område, som gjør 

det enklere å legge til rette for helhetlige løsninger på møteplasser og uterom. 

 

Strategi for gjennomgående grøntdrag; For prinsipp basis vil grøntstrukturen som ligger i dagens 

gridstruktur noen steder kunne utvides med relativt enkle grep, men dagens bygningsstruktur med 

blant annet lange fasader vanskeliggjør planlegging av et godt gjennomgående grøntdrag øst-vest. 

Funksjonsblanding prinsippet kommer bedre ut enn basis prinsippet siden det der vil i måtte tvinge 

seg frem en omforming med grønne områder for å skape gode boligområder. Også for denne 

strategien kommer komprimert prinsipp best ut. Komprimert prinsipp skiller seg ut ved å reservere 

store deler av området, og prioritere deler av dette til grøntdrag. Det innebærer at bebygde og 

ubebygde områder kan omformes til å inngå i et overordnet regionalt grøntområde. 

 

  



   
 

19 
 

2.3.4 Oversikt, måloppnåelser for regionalt perspektiv 

Målsetting for regionalt perspektiv: 
Forus skal bidra til en byutvikling med regionale helhetsløsninger. 
 
Kort beskrivelse av temaet: 
Hensikten med vurderinger av regionale forhold er å kunne se de samlede effektene knyttet til 
næringsutvikling, boligbygging og de totale helhetsløsningene i de ulike planprinsippene i en regional 
sammenheng. Hvor det tidligere er blitt vurdert spesifikke temaer for de ulike prinsippene, er det et 
særskilt fokus på å se konsekvensene av ulike planprinsippers forhold til regionens behov, og ikke for 
Forus isolert sett.  Mer konkret er det vurdert om alternativene bidrar til en god nærings- og 
byutvikling på Forus i en god balanse med regionens utvikling og særlig i balanse med 
kommunesentrenes utvikling. 
   Måloppnåelse for de enkelte strategier 
  
 Alternativ  

Basis 
Alternativ 1 
Komprimert 

Alternativ 2 
Funksjonsblanding 

Strategi 1: Utviklingen på Forus skal støtte opp under en                 
balansert byutvikling i regionen.                
                
Samlet måloppnåelse, regionalt perspektiv                

 

Sammenfattet beskrivelse av måloppnåelse for Forus, sett i et regionalt perspektiv: 

Det komprimerte planprinsippet kommer best ut i et regionalt perspektiv. Arealhusholdering og 

rekkefølge i utbygging innebærer at man prioriterer vekst i deler av Forus-området i stedet for å 

realisere hele utbyggingspotensialet på Forus. Store deler av området opprettholdes med 

kombibygg, lager, leverandørbedrifter og produksjonslokaler. Planprinsippet kan bidra til balansert 

nærings- og boligutvikling i regionen ettersom forventet vekst fordeles til kommunesenter og 

Forus uten at disse kommer i et uheldig konkurranseforhold. 

 

Basisprinsippet tillater at all utbygging av kontorvirksomheter kan skje i Forus-området på bekostning 

av senterområdene. Det sikrer ikke en god fordeling av arbeidsplasskonsentrasjonene i regionen. 

Funksjonsblanding prinsippet gir også lav måloppnåelse med hensyn til næringslivsutvikling fordi 

kombinerte formål med bolig og arbeidsplassintensiv virksomhet vil kunne fortrenge en betydelig 

andel av dagens plasskrevende virksomhet og dermed degradere Forus sin funksjonelle rolle i 

byområdet. 

 

Tilsvarende trenger også boligfomål en regional fordeling for å hindre ubalanser i regionen. 

Befolkningsprognoser viser at de tre kommunene har tilstrekkelig areal avsatt til boligformål i sine 

kommuneplaner. I et regionalt perspektiv er det derfor ikke et behov for at IKDP Forus tilrettelegger 

for nye boligområder. 

 

Konsekvensene av full utbygging med en betydelig økning i andelen bolig på Forus vil imidlertid 

kunne påvirke gjeldende byutviklingsstrategier og boligbyggeprogram med tilhørende service i 

kommunene Sandnes, Stavanger, Randaberg og Sola, og det kan også gi ringvirkninger på øvrige 

kommuner i regionen. Det kan medføre at nærliggende kommuner ikke oppnår planlagt utvikling i 

tråd med lokaliseringsstrategiene i nylig vedtatte kommuneplaner. 
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Mengden boliginnslag i fremtidens Forus bør derfor avveies nøye. Hensynet til attraktiv 

næringsutvikling på Forus, kortere arbeidsreiser for ansatte på Forus og bedre utnyttelse av 

kapasiteten på kollektivtransport kan forsvare en begrenset boligutbygging i randsonene til Forus der 

kollektivtilbudet er godt. 

 

Stavanger kommune har kommet langt i å behandle områderegulering av Forus øst-området. Planen 

inneholder stort potensiale for utbygging til både bolig og næringsformål. Planens endelige utforming 

vil få betydning for utforming av IKDP Forus når det gjelder området øst for E39 og 

utbyggingsmengder til bolig og næringsformål. 

 

Planprinsippet Funksjonsblanding kan bli en aktuell utviklingsretning for Forus i et lengre 

tidsperspektiv enn 2040. Planen IKDP Forus må sikre grep som kan gjøre en slik omforming mulig 

dersom behovet oppstår. Det er imidlertid ikke grunnlag for å foreslå en slik innretting i IKDP Forus 

med planhorisont mot 2040.  
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2.3.5 Oversikt, måloppnåelser for gjennomførbarhet 

Målsetting for gjennomførbarhet: 
Planen skal ha stor grad av gjennomførbarhet- 
 
Kort beskrivelse av temaet: 
Hensikten med å vurdere gjennomførbarhet er å velge grep i planen som sikrer at kommunene 
oppnår at Forus faktisk utvikles som ønsket. Ressurser til utførelse av viktige kvaliteter i planen vil 
først og fremst sikres gjennom rekkefølgekravene, ved bidrag fra de enkelte utbyggere. 
 
Kommunene har per i dag liten grad av eierskap til eiendommer på Forus, med unntak av indirekte 
eierskap gjennom Forus næringspark. Det er lite sannsynlig at utvikling på Forus vil drives gjennom 
offentlige utbygginger eller midler. Graden av gjennomføring av viktige felleskvaliteter i området 
henger derfor nær sammen med omfanget av nye utbygginger i området. 
 
Enklest mekanisme er å gi grunneier incitament til å gjennomføre planen. Ekspropriasjon er 
kompliserte form for erverv. Forventninger om verdiskaping og fortjeneste vil kunne reduseres som 
følge av mindre oljeaktivitet. Det kan styrke mulighetene for etableringer av ulike typer industri og 
lager virksomheter på Forus. 
 
Gjennomførbarheten påvirker også i stor grad områdets funksjon mens utbygging på går. Mange 
komplekse prosesser  
   Måloppnåelse for de enkelte strategier 
  
 Alternativ  

Basis 
Alternativ 1 
Komprimert 

Alternativ 2 
Funksjonsblanding 

Strategi 1: Grad av gjennomførbarhet                
                
Samlet måloppnåelse for gjennomførbarhet                
          

 

Sammenfattet beskrivelse av måloppnåelsen for gjennomførbarhet: 

Det komprimerte planprinsippet gir best måloppnåelse for gjennomførbarhet. Et komprimert 

alternativ er realistisk å utvikle fram til planhorisonten 2040, og gjennomføring kan bli oversiktlig 

og forutsigbar for utbyggere og næringsliv. 

 

På Forus er der investert mye i noen kontorbygg som ligger langt unna kollektivaksen. I det 

komprimerte alternativet kan de bli liggende som utposter et stykke unna de nye stedene som 

skapes rundt holdeplassene. I de to andre alternativene er det lettere å innpasse disse 

kontorbygningene i nye urbane strukturer. 

 

Områdene med kombibygg på Forus vest fungerer godt i dag og har gode muligheter for å lykkes 

med sin rolle i framtiden. I det komprimerte alternativet vil de fungere godt, men trenger 

utviklingsmuligheter hvis man skal regne med at rekkefølgetiltak som for eksempel grønne kvaliteter 

skal opparbeides. En uheldig konsekvens av eiendomsutvikling kan være at eksisterende virksomhet 

blir presset ut. I Funksjonsblandingsalternativet blir disse velfungerende bedriftene mye mer utsatt. 

Kombibygg med bygningsareal til lager og industri nær holdeplassene vil ikke fungere godt i en 

funksjonsblandet akse langs kollektivaksen. Men her vil markedskreftene bidra til at disse 

eiendommene lar seg transformere. 
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Det komprimerte alternativet gir minst bidrag til rekkefølgetiltak, men kvalitetene kan konsentreres 

der flest vil ha nytte av det som skapes. Komprimert alternativ er håndterbart fordi det er færre 

områder som prioriteres med tilhørende kvalitetskrav. Basisalternativet vil få bidrag til 

rekkefølgekrav som følge av omfattende utbygging, men ressursene må fordeles tynt utover et stort 

område. Funksjonsblandingsalternativet vil drives mye framover av seg selv. Omfattende utbygging 

gir sikkerhet for gjennomføring av rekkefølgetiltak. Offentlig service må inn i området og kan bidra til 

nye områdekvaliteter. 

 

Det komprimerte alternativet gir lager og produksjonsvirksomheter en noe friere rolle enn i de to 

andre alternativene. I Funksjonsblandingsalternativet må næringslivet forvente strengere krav til 

støy, lukt og estetikk som kan øke deres kostnader. 

 

Funksjonsblandingsalternativet vil medføre kompliserte utbyggingsprosesser fram til ferdigstillelse. 

Store delområder skal omformes og kostbare investeringer skal på plass. Utbyggere må avvente 

mange avklaringer, eller vente på markedsmekanismer som skal være drivkraft til ombyggingen. Det 

er særlig hensynet til næringslivet som gir Funksjonsblandingsalternativet lav måloppnåelse. Hele 

Forus-området vi kunne være i en langvarig omstilling med komplekse utbyggingsprosesser der 

tempo i stor grad overlates til markedskreftene. I det komprimerte alternativet blir der omforming på 

Forus øst, men i langt mindre omfang som kan gi både utbyggere og næringsliv en mer oversiktlig og 

forutsigbar situasjon mens utviklingen pågår. 

 

Kommunene har samlet en del erfaringer med rekkefølgestyring og utbyggingsprosesser i noen 

områder der vedtatte planer er under gjennomføring. Det bør likevel være et mål i planarbeidet å 

redusere kompleksiteten. Kommunene har ikke erfaringer med å jobbe med et planområde så stort 

som i IKDP Forus, annet enn i kommuneplanene. Den organisatoriske kompleksiteten er også stor 

fordi tre kommuner er involvert. 
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2.4 Muligheter for Forus etter 2040 
Arbeidet med planprinsippene har vist at kommunene bør belyse utviklingen på Forus etter 

planhorisonten 2040. For eksempel har diskusjonen om planprinsippene i flere tilfeller antydet at en 

komprimert utvikling synes riktig fram til 2040, men at planprinsippet med full funksjonsblanding kan 

bli aktuelt senere. I seminaret for næringslivet 3. mai 2016 vurderte tre av fem grupper 

planprinsippene mer som etapper i utvikling, enn som alternative utviklingsretninger. 

 

Diskusjonen handler dels om at området har et langt større utbyggingspotensiale enn det som er 

tilrådelig å gjennomføre fram til 2040, og dels om behovet for å sikre en ny regional grøntstruktur 

som synes vanskelig å etablere før 2040. Ved å sortere ambisjonsnivåer i to tidsepoker før og etter 

2040, tar kommunene et regionalt ansvar for å balansere utbyggingstakten på Forus med andre 

utbyggingsområder. Derfor velger kommunene å omtale et mulighetsrom som peker på en lengre 

horisont. 

 

I planarbeidet så langt er det påvist at utbyggingspotensialet for næring og bolig på Forus er mye 

større enn regionens behov fram til 2040. Prosjektgruppen mener at det verken er tilrådelig eller 

realistisk at hele utbyggingspotensialet realiseres fram til 2040. Kommunene har store ambisjoner for 

andre områder i samme periode. Private initiativ er heller ikke tilstede for å besørge full utbygging 

innen planperioden. IKDP Forus skal utarbeides og vedtas med en planhorisont fram til 2040, og 

utbyggingspotensialet i planen må tilpasses en realistisk og balansert omfang. 
 

Figur 2.8 De vurderte planprinsippene kan tolkes og plasseres langs en tidsakse som etapper i 

utvikling. 

 

Planen bør sikre en robusthet med tanke på aktuelle utviklingsretninger for Forus etter 2040. Det 

kan oppstå behov for en mer omfattende utvikling av Forus-området når senterområdene i større 

grad er utviklet og det oppstår behov for nye bolig- og næringsareal. En framtidig utvikling kan 

innebære transformasjon av næringskategori 2 og 3 lenger unna bussholdeplassene enn det IKDP 

Forus legger til rette for. Dette vil i så fall kreve revisjon av IKDP Forus. 
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Kapittel 3 Metode og prosess 

3.1 Om prosessen 
Planprogrammet omtaler prosessen og metoden for å utrede planprinsippenes måloppnåelse. 

Arbeidet startet med å avklare hvilke strategier i planprogrammets målkapittel som er egnet til å vise 

forskjeller mellom planprinsippene når vi vurderer måloppnåelse for regionen som helhet. Neste 

skritt var å avklare hvilke indikatorer som var egnet til å vurdere måloppnåelse innenfor hver av de 

valgte strategiene. 

 

Prosjektgruppen for IKDP Forus samarbeidet med Greater Stavanger om å gjennomføre et seminar 

for næringslivet om Forus sin rolle i regional kontekst. Seminaret ble holdt 3. mai 2016. Både 

foredragene og resultatene fra gruppesamtalene har gitt innspill til vurderingene av planprinsippenes 

måloppnåelse. Innspillene var særlig nyttige for å vurdere næringslivets muligheter i de tre 

planprinsippene, men vi fikk også flere generelle innspill. Foredragene og oppsummering av 

gruppearbeidene finnes på IKDP Forus sin hjemmeside: https://ikdpforus.com/forside/medvirkning/ 

Omtrent 45 personer deltok, og utbyggere, flere typer virksomheter på og utenfor Forus og offentlige 

næringsaktører var representert. 

 

Prosjektgruppen dannet arbeidsgrupper der Statens vegvesen, Fylkesmannen og Rogaland 

fylkeskommune deltok i arbeidet med å vurdere planprinsippenes måloppnåelse. Underveis har vi 

deltatt i to møter med regionalt planforum for å få tilbakemeldinger til vurderinger av 

planprinsippene. Jernbaneverket har vært involvert i vurdering av etablering av nye togstopp på 

Forus øst og/eller Lura. 

 

3.2 Om metodikken 
Analysearbeidet omfatter kvantitative beregninger og analyser og kvalitative vurderinger.  Det er 

vurdert måloppnåelse for strategier innen næringsutvikling, områdekvalitet og transport med et 

særskilt fokus på regionale forhold. Prognoser og arealbehovsvurderinger har vært en viktig 

forutsetning i arbeidet. 

 

Vurdering av måloppnåelse innenfor de definerte målområdene framstilles i en oppsummerende 

ramme med og betegnes med høy, middels eller lav måloppnåelse. Grad av måloppnåelse er deretter 

kommentert med tekst. 

 

Prosjektgruppen har foretatt en beregning av mulig utbyggingspotensiale i de ulike planprinsippene. 

Utbyggingspotensialet er lagt til grunn for analyse av de trafikale konsekvensene ved ulike 

utviklingsretninger. Videre er utbyggingspotensialene lagt til grunn i vurderinger av hvorvidt 

arealtilgangen til næringsformål er tilpasset regionens næringsarealbehov. 

 

Det understrekes at utbyggingspotensiale innenfor de ulike planprinsippene ikke har fått en endelig 

avklaring i analysearbeidet. Samlet utbyggingspotensiale vil avklares i påfølgende planprosess når et 

planforslag foreligger. 

  

Beregning av utbyggingspotensialer 

Områdeutnyttelse beregnes annerledes enn tomteutnyttelse. Når man beregner tomteutnyttelse er 

det kun områder hvor man ønsker utbygging man tar med i beregningen. Områdeutnyttelse (OU%) 

benyttes for større områder der også arealer som ikke er tenkt bebygd, som større grøntdrag, veger, 

https://ikdpforus.com/forside/medvirkning/
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gang-/sykkelveger, annen veggrunn inngår. Prosent område utnyttelse vil derfor ofte bli mindre enn 

halvparten av prosent tomteutnyttelse. I arbeidet er det områdeutnyttelse (OU%) som er benyttet. 

  

Potensial for utbygging på Forus er beregnet gjennom en tredelt prosess: 

1. Vi har først avklart hvilke områder vi skal beregne utbyggingspotensiale for, og hvilke som 

skal holdes helt utenfor. Randsoneområder som er tenkt med samme utvikling i alle de tre 

planprinsippene er lagt til med likt potensiale i alle planprinsippene. Noen områder som ikke 

har utbyggingspotensiale er også holdt utenfor, det gjelder Motorveien med byggegrense 50 

meter på begge sider, regionalt grøntdrag over Åsen-nuten, og Golfbanen tas bare med for 

det som ligger innenfor 200 meter fra kollektivaksen. Gjenstående er da et område med et 

areal på ca. 5700 daa som vil få ulik utbygging avhengig av valgt planprinsipp. 

 

2. Områder for tett arealutvikling er forutsatt med buffersoner på 200 meter på hver side av 

bussveiene. Hvilke funksjoner som skal inn her avhenger av valgt planprinsipp. Det er lagt inn 

til sammen 400 meter buffersoner (200 på hver side av bussvei), og ikke 400 meter til hver 

side slik regionalplanen tilrår langs hovedkollektivaksene. Begrunnelsen for dette er 

planprogrammets strategi for næringsutvikling som sier at Forus skal ha plass til alle 

næringskategorier. I komprimert planprinsipp er det også bare deler av 400 meters beltet 

som er tatt inn til fortetting og transformasjon med høy utnyttelse fordi dette alternativet i 

større grad enn de andre legger til grunn en komprimert utvikling som skal ivareta 

næringsutviklingsutvikling med høy arbeidsplasskonsentrasjon i sentrumsområdene parallelt 

med næringsutvikling på Forus. Utenfor områder avsatt til næringskategori 1 og i 

buffersonene utenfor 200 meter forutsettes areal til kategori 2 og 3 næringsformål med 

lavere arbeidsplassintensivitet. (Prosjektgruppen presiserer at valgte buffersoner i 

beregningene ikke har betydning for endelig konklusjon om buffersoner for tett utbygging i 

det kommende planforslaget.) 

 

3. Gjennomsnittlig områdeutnyttelse for ulike næringskategorier er valgt med utgangspunkt i 

regionalplan Jæren og kommuneplanene. Eksisterende bebyggelse er ikke trukket fra i 

beregningene, men inngår i utbyggingspotensialet. 

 

Tidshorisonten frem til 2040 har skapt noen metodiske utfordringer i beregninger og analyser.  

Vekstprognoser og erfaring med planprosess tilsier at plangrep og utviklingsscenario innenfor 

planprinsippene Funksjonsblanding og Basisalternativet er lite realistiske å gjennomføre fram til 

2040. Det er likevel vurdert at fakta og kvalitative beskrivelser gir grunnlag for å velge planprinsipp 

som gir en retning for det videre planarbeidet. 

 

Næringsutvikling 

Gjennom beregninger fant vi tilgjengelig areal. Sysselsettingsprognoser for regionen er framskaffet 

og omregnet til antatt utbygging til næringsformål på Forus. Dette var viktig for å avklare hvor stor 

utvikling som kan påregnes i regionen samlet, og hor mye kommunene bør legge til rette for på 

Forus. 

 

Prosessen videre har vært en kvalitativ diskusjon; Hva er det ved de 3 ulike alternativene som er 

viktige ut fra indikatorene? Vi studerte informasjon om framtidens bedrifter. Bedrifter tilknyttet olje- 

og gass, samt bedrifter som kan ta i bruk tilegnet teknologi-kompetanse fra olje/gass, og 

videreutvikle dette til f.eks. medisinsk bruk.  
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Energi og klima 

Forus sin tilgjengelighet på Jæren ble vurdert ved bruk at ATP-modellen (areal- og 

transportplanleggingsmodell) og en kvalitativ vurdering av resultatene. GIS-programmet ArcMap ble 

benyttet til å vurdere lokalisering av eventuelle nye stasjoner i planområdet. For å finne 

turproduksjon for de tre planprinsippene har vi brukt anbefalinger fra Statens vegvesen for 

turproduksjon for næring (håndbok V713 trafikkberegning), arbeidsplasstetthet fra rapporten «ABC-

konseptet i norsk planlegging, Asplan Viak 2003» i tillegg til beregninger ut i fra tilgjengelige 

reisevanedata (RVU 2013/14). Turproduksjon og reisemiddelfordeling for planområdet i 2012 er 

referansenivået vi skal måle oss mot for å sjekke om vi når nullvekstmålet isolert sett for 

planområdet. Usikkerheten rundt turproduksjonen som vi beregnet er stor, og må behandles 

deretter. 

 

Områdeattraktivitet 

Vi analyserte området for å identifisere hvilke kvaliteter området har i dag, og hvilke kvaliteter 

området trenger, her kom stedsanalysen til nytte. Hvert planprinsipp ble vurdert i forhold til hver 

strategi (funksjonsblanding, grøntstruktur og møteplasser). Vi gjorde kvalitative vurderinger av hvilke 

kvaliteter de ulike planprinsippene kan tilby, og særlig hvordan disse kan bidra i en regional kontekst. 

 

 

3.3 Arealoversikt over de tre alternative planprinsippene 
 

 

Figur 3.1 Skråfoto Forus, 2013. Kilde: Forus Næringspark. 

Etter at bildet over ble tatt i 2013 er mer av områdene mot nord-vest utbygd. Bildet nedenfor viser 

området som er sist utbygd i en helhet på Forus, langs Kanalsletta. 
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Figur 3.2 Skråfoto av utbygde området nord for Kanalsletta. Kilde: Forus Næringspark. 

 

Størrelsen på Forus-området kan være vanskelig å forstå fordi det primært oppleves fra bil og man 

får derfor ikke en kroppslig relasjon til området. En sammenlikning med andre utviklingsområder gir 

et bilde på dimensjonene. I Stavanger er områdene Jåttåvågen og Urban sjøfront omtrent like store, 

ca 600 daa. Forus er 10 ganger så stort som Jåttåvågen og Urban sjøfront. Utsola i Sola og Indre havn 

i Sandnes er omtrent 100 daa. Forus er 65 ganger så stort. 

Gjennom mange analysearbeid som er gjort for Forus er det vist flere illustrasjoner som framstiller 

dimensjonene på Forus og sammenlikninger med andre områder i regionen (figur 3.2).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2. Sammenligning av 
størrelser mellom en del av 
Forus (øverst) og Stavanger 
sentrum (nederst). Kilde: 
Forusvisjonen 
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Prosjektgruppen har utført en beregning av hvor stort utbyggingspotensial hvert planprinsipp har for 

næring kategori 1, 2 og 3 samt funksjonsblanding som inkluderer boligformål. Beregningsmetoden er 

omtalt i paragraf 3.2. 

 

Det er identifisert en del randsoneområder innenfor planområdet med utbyggingspotensial, men 

hvor vi har forutsatt at utbyggingspotensialet er det samme uavhengig av planprinsipp. Disse 

områdene Lurabyen, Lura bydelssenter, Forus øst-planområdet, Bærheim og Skadberg og er vist med 

gul farge i figuren 3.3. Samlet gir disse et utbyggingspotensial på ca 3,8 millioner m2 BRA. I 

beregningen av dette er det forutsatt høy utnyttingsgrad. Hovedsakelig er dette tenkt til boligformål. 

Utbyggingspotensialet i randsonene er på 3,8 mill m2 BRA. Det er mye mer enn det som er beregnet 

for det Komprimerte alternativet. Det viser at utbygging i randsonene vil få stor betydning for den 

totale utbyggingen på og nær Forus og i forhold til resten av byområdet. Utbyggingspotensialet i 

randsonene skal analyseres mer senere i planarbeidet. 

 

 
Figur 3.3 Randsonene. 

 

I de neste grafene har vi holdt utenfor randsonene, områder der vi har forutsatt samme 

utbyggingspotensial uavhengig av planprinsipp (Bærheim, boligområde på Lura m.fl.). 
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Forskjellene mellom planprinsippene handler om kjerneområdene på Forus. Beregningene tar ikke 

hensyn til at noe av potensialet er eksisterende bygningsmasse. Beregningene er beheftet med flere 

usikkerheter, men gir en viss indikasjon på størrelsene og innbyrdes størrelsesforhold.  

 

Figur 3.4 Utbyggingspotensial i 1000 m2 BRA i de tre planprinsippene, eksisterende bebyggelse er 

medregnet 

 

Figur 3.4 viser utbyggingspotensialet fordelt på formål og næringskategori i hvert av planprinsippene. 

Tallene er vist i 1000 m2. I områder med funksjonsblanding, har vi fordelt arealer til kategori 1 og 

bolig. Andre formål som støtter boligutbygging slik som offentlig service er medregnet i 

boligformålet. 

Av figuren ser vi at Basis prinsippet gir desidert mest kategori 1 arbeidsplassintensive 

næringsområder (2,4 mill m2), mens det blir mye mindre av dette i det komprimerte planprinsippet. 

Basis og funksjonsblandingsprinsippet gir mer kategori 2 områder med middels 

arbeidsplassintensivitet enn komprimert (henholdsvis 1,2 mill, 1,2 mill og 0,9 mill). Det samme 

gjelder for kategori 3 områder (0,9 mill, 0,9 mill og 0,7 mill).  

 

I Komprimert alternativ har vi forutsatt at en del arealer holdes igjen til grøntområder mellom 

næringsbyggene, og for framtidig utvikling. Derfor er der mindre utbyggingspotensiale til kategori 2 

og 3 i dette alternativet, enn i de to andre alternativene. 
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Figur 3.5 samlet utbyggingspotensial i 1000 m2 BRA, eksisterende bebyggelse er medregnet 

 

Samlet er det Basis prinsippet som gir størst utbyggingspotensial (ca 4,9 mill m2 BRA). Dette henger 

sammen med at man i Funksjonsblandings prinsippet (ca 4,3 mill m2 BRA) må ta hensyn til boliger i 

nabolaget som trenger at mer arealer reserveres til grøntområder og møteplasser. I Komprimert 

alternativ (ca 2,8 mill m2 BRA) har man reservert en del arealer til grøntformål noe som gjør at 

utnyttelsen går noe ned. Men den største forskjellen skyldes at 50% av kategori 2 og 3 områdene er 

reservert til tiden etter 2040. Uten denne reserveringen ville Komprimert alternativet hatt 

tilsvarende total utnyttelse som Funksjonsblandings prinsippet (ca 4,3 mill m2 BRA). 

 

Randsoneområdene som ikke er medregnet i potensialet som er vist i grafene ovenfor, inneholder til 

sammen større utbyggingspotensiale enn det som er beregnet i det komprimerte alternativet. 
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Figur 3.6 Sammenligning mellom utbyggingspotensiale (kategori 1 og bolig) i de tre planprinsippenes 

til venstre, og kommunesentrene til høyre. Alle tall er i 1000 m2 BRA og gjelder eksisterende 

bygningsmasse er trukket fra. 

 

Figur 3.6 viser at utbyggingspotensialet på Forus er svært stort, særlig når man sammenligner med 

kommunesentrene: Dette utfordrer behov for en balansert utbygging som ivaretar næringsutvikling i 

sentrumsområdene, men det belyser også regionens utviklingsmuligheter på Forus. 

 

Av det beregnede utbyggingsvolumet på Forus finnes 2,3 mill m2 BRA i dag. I tillegg er det gitt 

tillatelse til 300 m2 BRA som enda ikke er utbygd. 

 

En av forutsetningene i beregningene er at influensområde for kollektivaksen er satt til kun 200 

meter til hver side i stedet for 400 eller 500 meter som omtalt i regionalplanen. Figur 3.7 viser 

regionalplanens buffersoner og de tre næringskategoriene. 200 meter bufferen er brukt fordi få 

områder ville vært igjen til kategori 2 og 3 dersom man la til grunn en 400 meter buffer. 
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Vi har likevel gjort beregning for et slikt alternativ her: Med buffer på 400 meter til hver side ville det 

for Funksjonsblandingsalternativet betydd ca 3,8 mill m2 BRA til funksjonsblanding (mot 2,3 mill m2 

BRA med 200 meter) og kun 0,5 mill m2 BRA til kategori 2 og 0,4 mill m2 BRA til kategori 3. 

 

 
Figur 3.7 Regionalplan Nord Jæren, inndeling i næringskategorier på Forus.  
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Kapittel 4 Detaljert vurdering av de enkelte deltemaer 

4.1 Næringsutvikling 

4.1.1 Innledning om næringsutvikling 
Det er utarbeidet indikatorer som en støtte for vurderinger av hvilke planprinsipp som gir best 

forutsetninger for næringsutvikling på Forus og i regionen. Det er en viktig forutsetning at Forus ikke 

ses isolert, men i samhandling med regionen for øvrig. 

 

De særegne kvalitetene til Forus er også vektlagt. Forus sin funksjonelle rolle er viktig for å betjene 

byområdet og næringslivet. Forus er det eneste regionale næringsområdet i regionen med sentral 

beliggenhet i storbyområdet som har arealer i alle tre næringskategorier. Det vil si: 

 virksomheter med høy arbeidsplassintensitet – typisk kontorvirksomheter (kategori I),  

 virksomheter med lavere intensitet – småindustri og arealkrevende handel (kategori II)  

 og større industribedrifter/lager (kategori III). 

I grunnlagsarbeidet for IKDP Forus er det forutsatt at denne kvaliteten skal videreføres.  

 

Det blir også fremhevet i stedsanalysen til IKDP Forus at området har betydelig innslag av 

kombinasjonsbygg som gir næringsområdet et særskilt fortinn mht eventuelle endringer og 

omstillinger i næringslivet. Bygningsmassen kjennetegnes ved kombinerte kontor- og lager bygg som 

kan ha en viktig rolle i framtiden ved omstilling til nye næringer, for eksempel næringslivsutvikling 

innen medisinsk utstyr osv.  

 

4.1.2 Behovsvurderinger for ulike næringskategorier 
Det er et sterkt ønske å styrke bysentrene, og den øvrige senterstrukturen både med arbeidsplasser 

og servicetilbud i nylig vedtatte kommuneplaner og Regionalplan for Jæren. Behovet og potensialet 

for økt arbeidsplasskonsentrasjon i de sentrale områdene (omtalt som kategori 1 i regionalplanen) er 

også betydelig. Figur 3.6 viser utbyggingspotensialet til kategori 1 og bolig i kommunesentrene. 

 

For kategori 2 og 3 er arealbehovet noe mer uklart i dag. Historien har vist at forbruket av nye 

næringsarealer først og fremst skjer som følge av utbygging av industri og lager. Det gjennomsnittlige 

forbruket har ligget på hele 130 daa årlig i perioden 2002-2013 for Stavanger-regionen. Tilsvarende 

tall for kontor og forretning ligger i underkant av 50 daa i snitt for perioden. 

 

4.1.3 Utviklingstrekk i regionen 
Sammenligner en næringslivsutvikling i Storbyområdet (her definert som Sola, Stavanger og 

Sandnes), med tilsvarende storbyområder i Norge som Bergen og Trondheim, har historien vist en 

langt høyere utbygging av kontor og Industri/lager i vår region, enn de to andre. Begge er i all 

hovedsak drevet av olje og oljeservice, noe som også gir behov for kombinasjoner av disse formålene 

(figur 4.1). 

 

Bergen bygger om lag halvparten så mye industri/lager som vår region, Trondheim kun 1/3 – del så 

mye. 
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Figur 4.1 Viser samlet BRA til ulike typer næringsbygg for de 3 storbyområdene Bergen, Trondheim og 

Stavanger/Sandnes/Sola. Kilde: SSB, 2016. 

 

Sett over tid har utbygging av næringsareal i storbyområdet variert mye, og når det bygges, bygges 

det gjerne svært mye og store bygg. Ut fra konjunktursvingninger skulle en forvente at det hadde 

vært en nedgang i igangsatt areal til industri/lager i regionen, men det er ikke tilfelle. Faktisk var 

2014 og 2015 de årene med klart høyest igangsetting av nytt areal i den siste 10 årsperioden.  

  

4.1.4 Næringsutvikling på Forus  
Utviklingen på ulike næringsområder i regionen viser at Forus/Lura hadde en stor igangsetting rundt 

2008, 2011 og 2012. Dette gjaldt særlig kontorarealer. De siste årene har imidlertid industri/lager-

bygg tatt en større andel, og denne type bygg har hatt en særlig vekst på Forus i de siste årene. 

Forus-området hatt en renessanse for industri/lagerbygg, med en økende andel av aktiviteten for 

dette formålet. Dette skyldes i all hovedsak aktiviteten i Forus Vest, og kan knyttes til tilgjengelig 

areal og nyetablert infrastruktur (Solasplitten). For perioden 2011 – 2015 har andel industri/lager 

ligget på mellom 25 – 42 % av storbyområdets samlete areal for nybygg av industri/lager.  

 



   
 

35 
 

Figur 4.2 Utbygging av nye hovedbygg etter år og type på Forus/Lura. Kilde: Matrikkelen, 2016. 

 

Ikke overraskende er Forus sin rolle sterk når det gjelder andelen næringsbygg i regionen. Hele 45 % 

av storbyområdets kontorarealer i nye bygg har blitt igangsatt her i perioder. Spesielt stor har 

aktiviteten vært i perioden rett før og etter finanskrisen. Ferdigstilling av disse arealene i 

kombinasjon med nedgang i oljevirksomheten har gitt stor ledighet på arealene. Pr. i dag ligger den 

på om lag 12,7 % eller om lag 127.000 kvm kontorareal1. 

 

Ulike områder har hatt fokus i ulike perioder. Før 2005 hadde Forus og Dusavika høyest aktivitet 

innen bygg for industri/lager. I perioden 2005 – 2010, var Risavika klart dominerende, samt at det var 

da Skurve hadde en solid periode. Etter 2010 er det igjen Forus som har hatt den sterkeste 

utbyggingen av industri/lager areal.  

 

Figur 4.2 viser Forus sin andel av nye næringsbygg fordelt på typer. 

 

                                                           
1 Kilde: EM1 Rapport vår 2016 
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Figur 4.3 Forus sin andel av ulike typer næringsbygg etter år. Kilde: Matrikkelen, 2016. 

Under er vist dokumentasjon om lokalisering av ulike typer næringsbygg på Forus. 

 
Figur 4.4 Lokalisering av handel på Forus. Kilde: Stedsanalyse for IKDP Forus. 
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Figur 4.5 Lokalisering av kontorvirksomheter på Forus. Kilde: Stedsanalyse for IKDP Forus. 

 

 
Figur 4.6 Lokalisering av kombibygg, lager og produksjon på Forus. Kilde: Stedsanalyse for IKDP Forus. 
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4.1.5 Forus sin rolle for kategori 3-virksomheter i framtiden 
Det er grunn til å anta at Forus-området fortsatt vil være attraktivt for lager/industri, samt 

logistikkbedrifter og andre virksomheter som ser muligheter i store volumer med høy mobilitet for 

godstransport. Med de siste års aktivitet er det også god grunn til å tro at industri/lager fortsatt vil 

være en driver for utvikling av arealene. 

Greater Stavanger sin rapport om behov for næringsarealer estimerte et arealbehov på mellom 1 800 

– 3 000 daa fram mot 2040. Samlet har Nord-Jæren om lag 1 000 daa i eksisterende planer til 

kategori 2 og 3 (Forus er her holdt utenfor). I forhold til dette behovet har Forus et stort potensial. 

Beliggenheten til Forus sine arealer er svært god med tanke på biltilgjengelighet og sentralitet i 

regionen. Ingen områder i regionen har så god tilgjengelighet som dette området målt med bil og 

reisetid til øvrige bedrifter, befolkning og infrastruktur (f.eks. flyplassen og Risavika). 

4.1.6 Forventet sysselsettingsutvikling i regionen 
I Greater Stavanger sin rapport om behov for nye næringsarealer, la en til grunn samfunnsøkonomisk 

analyse sin rapport for framtidig sysselsettingsvekst. Denne rapporten la til grunn en relativt 

optimistisk utvikling av arbeidsplassutviklingen fram mot 2020, før en forventet nedgang i 

oljerelaterte næringer slår inn etter 2020. Allerede med utgangspunkt i disse prognosene ble det 

anslått at arealbehovet til arbeidsplassintensive virksomheter/kontor kunne løses innenfor definerte 

kategori 1 områder i Regionalplan for Jæren med god margin.  

 

Med den nedgangen som har vært, er situasjonen pr. i dag lavere sysselsettingstall enn det 

situasjonen var i 2013, som samfunnsøkonomisk analyse tok utgangspunkt i. Nedgangen har gitt en 

stor ledig kapasitet i eksisterende bygningsmasse, samtidig som bedriftenes prognoser for 

sysselsettingsvekst har blitt betydelig redusert.  

 

I samfunnsøkonomisk analyse sitt notat for 2015, forventes det at dagens negative 

sysselsettingsutvikling blir kortvarig, og at økte investeringer tom 2016 vil igjen gi høy 

sysselsettingsvekst i regionen, før den reduseres etter 2020. Hvis en legger denne veksten til grunn 

for Stavanger-regionen gir dette en nettotilvekst fra 2014 på 15.000 sysselsatte fram mot 2020. 

 

Dersom man legger Forus sin andel av de sysselsatte i 2013 til grunn, vil sysselsettingsveksten for 

Forus likevel bli på om lag 9.000 fram mot 2040. Dvs. betydelig lavere anslag for sysselsatte på Forus i 

forhold til tidligere anslag. Dette er en erkjennelse som legges til grunn i planarbeid for IKDP Forus 

med utdypende forklaring i påfølgende kapittel om forventet næringslivsutvikling. 

 

Andre analyser fra SSB og DNB forventer også økte oljeinvesteringer fra og med 2017/2018. Det er 

med andre ord relativt entydige forventninger om en bedring i sysselsettingsutviklingen fra om med 

2017/ 2018. Spørsmålet er hvor sterk den vil være, i hvilken industri denne har utslag, hvor den vil 

komme, hvilke type næringslokaler som vil bli etterspurt og hvilke tall dette vil gi for det faktiske 

antallet sysselsatte.  

 

Figur 4.7 viser ulike utviklingsbaner som ligger til grunn for analysene. Samfunnsøkonomisk analyse 

er den eldste og mest optimistiske analysen. Den baserer seg på forventninger om økte 

oljeinvesteringer fra 2016 og langtidsprognoser fra SSB. Kommuneplansamarbeidet på Nord-Jæren 

arbeider nå med en prognose som grunnlag for felles planforutsetninger, denne er i utgangspunktet 

styrende for befolkningsframskrivinger, slik at profilen på utviklingen er noe mer moderat i 

utslagene. På den annen side er den langsiktige effekten av denne, langt mer optimistisk, slik at det 
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langsiktige tallet er om lag likt. De øvrige to er SSB’s Økonomiske analyser og DNB markeds siste 

prognose, begge angir nasjonale vekstprognoser og estimatene har en kort horisont. 

 

Figur 4.7 Endring i % for sysselsettingsutvikling for ulike prognosemiljøer. 

 
 
Tabellen som er vist på neste side (figur 4.8) viser ulike prognoser som finnes for sysselsetting for vår 
region med tilvekst fram til 2040. Status per 2013 framgår i første kolonne, og fordeling per område 
for alle de presenterte prognosene i tabellen er gjort med samme fordeling til Forus som i 
2013.  Prognosene varierer mellom 6 000 og 12 000 nye arbeidsplasser på 
Forus. Kommuneplansamarbeidet mellom kommunene har den laveste prognosen på 6 000 
arbeidsplasser. Den tar utgangspunkt i et middels vekstscenario for regionen. Kolonnen til høyre i 
tabellen viser resultatet av et maks-scenario («Full fres»), tilsvarende det regionen hadde i perioden 
2009-2014, framskrevet til 2040. 
 
Sysselsettingsprognoser er ikke eksakt viten. Tabellen nedfor viser et vidt spekter av prognoser. Det 
er mulig å legge til grunn mål om høy sysselsettingsvekst i planarbeider generelt. Alternativet med 
2% vekst frem til 2040 vurderes imidlertid som urealistisk sett i lys av dagens prognoser.
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 Syssel-
satte 
2013  

Samfunns-
økonomisk 
analyse nr. 
10 2014  

Samfunns-
økonomisk 
analyse des. 
2015  

Kommunenes 
samarbeid for 
kommune-
planene på 
Nord-Jæren  

Telemarks-
forskning 
"normscena
riet": Reisen 
til 
Rogalands 
framtid   

"Full 
fres" 
2 % til 
2040  

Kategori 1 
(byområdene 
nær Jærbanen og 
sentrene)  

39 009  10 490  9 132  5 770  11 772  26 262  

Kategori 1, 2 og 3 
(Forus Lura)  

42 215  11 352  9 883  6 244  12 739  28 420  

Kategori 2  12 377  3 352  2 898  1 844  3 735  8 392  

Kategori 2 og 3  4 613  1 240  1 080  682  1 392  3 104  

Kategori 3  1 479  398  346  219  446  996  

Ukategorisert  24 140  6 491  5 651  3 570  7 285  16 250  

Utenfor definerte 
områder  

62 107  16 701  14 540  9 186  18 742  41 811  

Totalt  185 940  50 024  43 530  27 514  56 110  125 235  

Figur 4.8 Ulike vekstscenarier for sysselsetting på Jæren fram til 2040. Andelen for Forus/Lura er vist 

med samme relative andel som i 2013. 
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4.1.7 Oppsummering om antatt arealutvikling til næringsformål på Forus 
I planarbeidet for IKDP Forus skal utbyggingsareal til kategori 1 formål balanseres i forhold til 

tilsvarende arealformål i kommunesentrene. Basert på sysselsettingsprognosene foran og kunnskap 

om tilgjengelige utbyggingsareal på Forus som er presentert i kapittel 3.3 foran er det lagt til grunn i 

planarbeid for IKDP Forus at man skal tilrettelegge for en økt sysselsetting for kategori 1 formål på 

Forus mellom 6 000 og 12 000 arbeidsplasser frem til 2040.  

 

Antall nye arbeidsplasser er sannsynligvis noe høyt anslag fordi vi ikke har korrigert for at 

kommunene har mål om relativ høyere vekst i kommunesentrene og at tallene også inneholder 

arbeidsplasser innen kategori 2 og 3. Videre er dette beregninger basert på forventet vekst og 

arealutnyttelse med antagelser om 25 m2 per kontorarbeidsplass.  

 

Mye tyder likevel på at et utbyggingsareal på 150 000-300 000 m2 BRA til kategori 1 

arbeidsplassintensive formål med omtrent 9 000 nye arbeidsplasser er et realistisk og ønsket nivå på 

utbygging av kategori 1 formål på Forus fram til 2040 ettersom en slik vekst er i tråd med 

vekstprognosene per i dag og vil gi en balansert utvikling mellom arbeidsplassutvikling i 

sentrumsområdene og på Forus. 

 

I kapittel 3.3 er utbyggingspotensialet i de tre planprinsippene analysert. I figur 4.9 nedenfor har vi 

sammenlignet utbyggingspotensialet med sysselsettingsprognosene ovenfor og tilhørende antatt 

utbygging.  

 

 
Figur 4.9 Sammenstilling av utbyggingspotensiale til kategori 1 i de tre planprinsippene og prognose 

for mulig arealbehov til kategori 1. 

 

Utførte beregninger viser at de tre planprinsippene har langt mer tilgjengelig areal enn det som er 

aktuelt å bygge ut fram til 2040. Utbyggingspotensialet på Forus er svært stort i forhold til 

sysselsettingsprognoser for regionen. Med god arealhusholdering har kommunene tilgang på areal til 

framtidig vekst lenge etter 2040 uten å ta i bruk nye landbruksområder eller berøre de regionale 

grønt korridorene. 

m2 BRA 

(x1000) 
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Erfaringstall tyder på at eksisterende utbygging langs kollektivaksene nord-sør og øst-vest på Forus 

har utnyttet 30% av kommuneplanenes retningslinje om områdeutnyttelse i slike områder på 125%. 

Vi tar derfor utgangspunkt i at det finnes en restkapasitet på 70% av en mulig områdeutnyttelse på 

125% i sonen 200 meter til hver side langs kollektivaksene.  

 

Basert på beregnet sysselsettingsvekst ovenfor er det vurdert at vekstpotensialet for Forus er godt i 

varetatt i alle planprinsippene. Utfordringer handler imidlertid om hvordan sysselsettingsveksten på 

Forus kan balanseres i forhold til sysselsettingsvekst i kommunesenterområdene.  

 

Vi har også beregnet utbyggingspotensialet i et alternativ med 400 meter buffersoner langs 

kollektivaksene. Det er prinsippet som er vedtatt i Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren og 

kommunenes kommuneplaner. I dette alternativet inngår et utbyggingspotensiale på 10 mill. m2 

BRA. (Se figur 3.7). 

 

Når det gjelder areal til kategori 2 og 3, legger kommunene til grunn at den sterke utviklingen som 

har vært på Forus for slike virksomheter etter 2010 ikke skal begrenses. En ser også at Forus de siste 

år har hatt den klart sterkeste utviklingen i regionen knyttet til industri/lager-virksomhet. Dersom 

området fortsatt blir tilrettelagt for denne type virksomhet er det stor grunn til å tro at næringslivet 

vil reagere positivt på dette i form av nye etableringer. 

 

4.1.8 Strategier for næringsutvikling 

Oversikt, måloppnåelser for næringsutvikling 
 
  
   Måloppnåelse for de enkelte strategier 
  
 Alternativ  

Basis 
Alternativ 1 
Komprimert 

Alternativ 2 
Funksjonsblanding 

Strategi 1: arealberedskap for næringsarealer                
                
                
Samlet måloppnåelse for 
næringsutvikling 

               

          

STRATEGI 1: 
 

Arealberedskap som bidrar til å dekke regionens behov 
for næringsareal i og ut over planperioden. 

 

INDIKATORER: Måloppnåelse for strategien drøftes på bakgrunn av følgende indikatorer: 
- Hvordan møter planprinsippene behov for næringsareal og/eller 

arbeidsplasser? 
- Planprinsippets mulighet til håndtere utbyggingstakt over tid. 

 

 

 

Alternativ  
Basis: 

Det vurderes at basisalternativet (som i stor grad viderefører dagens 
regulering på Forus) dekker behov for næringsareal i alle 
næringskategoriene. Konklusjonen er basert på behovsvurderinger og 
vurderinger av utbyggingspotensiale på Forus som fremgår av kapitlene 
ovenfor.   
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Det er imidlertid vurdert at basisalternativet med en økende arealeffektivitet 
i nye reguleringsplaner, særlig for kontorarbeidsplasser, kan bidra til å 
fortrenge kategori to bedrifter med middels arbeidsplassintensivitet eller 
blanding av kontor og lager og kategori tre bedrifter med industri, lager og 
leverandørbedrifter.  
   
En eventuell fortrengning av kategori 2 og 3 bedrifter i dette alternativet 
vurderes som uheldig for regionen og Forus som næringsområde. Det legges 
til grunn at Forus skal romme hele verdikjeden for å opprettholde posisjonen 
Forus har som nasjonalt og internasjonalt viktig næringsområde.   
   
Det er også vurdert at en høy arealberedskap som dekker regionens behov, 
slik det fremgår av dette alternativet må avveies med hensyn til 
næringsutvikling i regionen for øvrig. I basisalternativet er det avsatt store 
arealer til alle næringskategorier uten at det er tatt stilling til hvor mye av 
regionens andel av fremtidig behov som kan lokaliseres til Forus og 
senterområdene. Dette kan gi uheldige konsekvenser for næringsutvikling i 
kommunesentrene.  
   
Det er heller ikke lagt inn tydelige virkemidler for rekkefølge i utbygging eller 
arealhusholdering som sikrer en likevekt i utviklingen av Forus og 
kommunesentra i regionen. Utbyggingen vil styres av føringer i Regionalplan 
for Jæren gjennom nedfelte prinsipper om rekkefølge i utbyggingsområder, 
husholdering av arealbruken, og prioritere utvikling i 
transformasjonsområder, knutepunkt og senterområder. Regionalplanen er 
imidlertid en overordnet strategisk plan uten nødvendig detaljeringsgrad 
som gir tilstrekkelig forutsigbarhet i hvor mye nytt areal som tas i bruk og 
hvor nye etableringer kommer på Forus.   
   
Både regionalplan for Jæren og kommuneplanene i Sola, Stavanger og 
Sandnes har mål om å styrke bysentrene, tilsvarende har også 
kommunesentre i regionen for øvrig. Fortetting og transformasjon i 
sentrumsområdene oppfattes ofte som dyrere og mer komplisert enn 
utbygging i nye eller lett transformerbare områder. Basisalternativet kan 
gjennom stor tilgang på arealer og mindre muligheter for å styre 
nyetableringer, øke konkurransesituasjonen mellom Forus og 
senterområdene.   
  
Dette alternativet har også en svakhet med hensyn til fremtidige 
omstillinger. Dersom hele områder utvikles med alle næringskategorier og 
økt utnyttelse i planperioden frem til 2040 vil dette også kunne være et 
hinder for omstillinger i næringslivet på et senere tidspunkt.  
 
 

Måloppnåelse for strategien:  Middels  
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Alternativ 1 
Komprimert: 

Komprimert planprinsipp dekker arealbehov i alle næringskategorier, men 
regulerer veksten i større grad for å sikre likevekt med næringsutvikling i 
kommunesentra. 
  
Planprinsippet tilrettelegger for mer areal til industri og lager enn de øvrige to 
prinsippene, men legger begrensinger på næringsutviklingen generelt for å 
unngå en uheldig konkurransesituasjon mot bysentrene  
  
Kontorarbeidsplasser og publikumsrettede funksjoner prioriteres til 
bussholdeplassens nedslagsfelt for å sikre kompakt og robust utvikling på Forus 
før øvrige områder slippes på.  
  
Det er en sterk føring om å styre både utbyggingstakt og rekkefølge utbygging. 
Utbyggingen skal være etter behovsvurdering og samspillet mellom Forus og 
kommunenes senterområder er viktig.  
  
Alternativet har gjennom sitt sterke fokus på lokaliseringsstrategi og sterk 
styring størst mulighet til å håndtere utbyggingstakt over tid, ikke bare på Forus, 
men også i øvrige regionale næringsområder.  
  
Det legges til grunn at en prioritering av kontorarbeidsplasser i utvalgte delfelt 
vil sikre attraktiv stedsutvikling og helhetlige planløsninger for næringslivet. Det 
legges til grunn at kontorarbeidsplasser samles i knutepunkt med gode nye 
stedskvaliteter, møteplasser og tilrettelegging for gående og syklende. 
Alternativet er utvikling av enkeltområder med stor avstand og uten felles 
møtepunkt og koblinger.  
  
Satsningen ovenfor aktualiseres også av statistikk på ledige kontorlokaler i Forus 
området over tid (Eiendomsmegler 1). Denne viser stadig flere ledige 
kontorlokaler og at det er en intern flytting til nyere og mer attraktive 
næringslokaler. Dette er viktige signaler særlig i nedgangstider. For å 
imøtekomme slike tendenser vil det være aktuelt å holde tilbake nye 
kontorlokaler for å styrke felleskap, kontakt og kvaliteter i eksisterende 
næringsområder.  
  
Det er også vurdert at fleksibilitet og mulighet for omstillinger i næringslivet er 
en styrke i det komprimerte alternativet.  Dersom utviklingen prioriteres til noen 
utvalgte delfelt, fremfor full utbygging, vil det fortsatt være mulighet for nye 
retninger og tilpasninger av næringsområdet over tid. 
 

 

Måloppnåelse for strategien: Høy  
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Alternativ 2 
Funksj.blanding: 

Planprinsippet funksjonsblanding tilrettelegger for transformasjon av 
Forusområdet til fra industri/lager/leverandørbedrifter til bolig og 
arbeidsplassintensive virksomheter. En slik utvikling vil kunne øke attraktivitet til 
Forus næringsområde som arbeidsplasskonsentrasjon for kontorvirksomhet og 
boligområde.  
  
Alternativet bidrar positivt til økt utnyttelse av Forusområdet og gir gode 
betingelse for kontorvirksomhet.  Alternativet utfordrer imidlertid 
næringsområdets profil med innslag av alle næringskategorier. Tilstedeværelsen 
av industri, lager, leverandørbedrifter utfordres av mål om transformasjon, 
kontor og økt fortetting. På dette grunnlaget vurderes det at planprinsippet 
utfordrer Forus som et funksjonelt næringsområde for regionen. 
 
Dersom industri og lager fortrenges fra Forus og området mister sin funksjonelle 
verdi til produksjon, lager og for leverandørbedrifter kan også dette legge press 
på andre sentrale arealer som i dag er regulert til friarealer og landbruksjord.  
  
Det vurderes også at full utbygging av Forusområdet til kontorvirksomhet/ bolig 
vil utfordre næringslivsutviklingen i kommunesenter i nærliggende kommuner, 
men også for kommunesenter i kommuner med lengre reiseavstand. 
Begrunnelsen er at en full utvikling av hele Forusområdet med dette omfanget 
av kontorarbeidsplasser vil kunne dekke hele regionens behov for kontorlokaler 
innenfor planperioden.  
  
Alternativet har i tillegg en svakhet ved at hele området planlegges for 
arbeidsplassintensive og kunnskapsintensive virksomheter. Dersom hele 
området utvikles med kontorarbeidsplasser og bolig vil dette kunne bli et hinder 
for omstillinger i næringslivet på et senere tidspunkt.  
  
En eventuell omstilling av Forus sin næringsprofil bør avventes til regionen har 
et definert behov for nye arbeidsplasser. Per i dag er det ikke vurdert arealbehov 
til kontorarbeidsplasser utover arealene som allerede er frigitt til 
kontorarbeidsplasser i kommunesentra i regionen og langs bussvei for øvrig. 
 

 

Måloppnåelse for strategien:  Middels  
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4.2 Energi og miljø 

4.2.1 Innledning om energi og miljø 
I denne fasen er det kun strategien om 0-vekst i personbiltrafikken som vurderes. Andre strategier og 

temaer under energi og miljø blir vurdert i neste fase av planarbeidet.  

 

Indikatorene tester ut de tre planprinsippene ved full utbygging. Vi forutsetter at alle prosjektene i 

Bypakke Nord-Jæren er bygget ut, det vil si sykkelstamveg og Bussveien linje A, B og C. 

Gjennomføring av utviklingsalternativ og konkrete tiltak blir vurdert i neste fase ved planarbeidet. 

Indikatorene om turproduksjon og bilandel for å nå nullvekstmålet, sammen med en vurdering av 

området sin tilgjengelighet i regionen, skal sette oss i stand til å finne det planprinsippet som gir 

Forus den rollen med best måloppnåelse.  

 

Det er stor usikkerhet i utbyggingspotensialet, som er grunnlaget for beregning av turproduksjon. 

Turproduksjonen vi beregner er en teoretisk øvelse for å undersøke forskjellene ved de ulike 

utviklingsalternativene med de forutsetningene vi har valgt. 

 

4.2.2 Forus sin tilgjengelighet på Nord-Jæren 
Forusområdet har, sammen med andre områder langs E39, god tilgjengelighet med bil for 

befolkningen på Jæren. Gjennomsnittlig reisetid med bil til planområdet er 25 minutter eller mindre. 

Det er store avstander på Forus/Lura. Med en reisetid på inntil 10 minutter med bil rekker du ikke 

lenger enn internt på Forus/Lura. Da er tid til parkering og gange lagt til reisetiden (5 minutter). 

Funksjoner som lokaliseres i planområdet har bedre biltilgjengelighet enn dersom de lokaliseres i 

næringsområder som Dusavik og Tananger. 
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Figur 4.10 Kollektivtilgjengelighet i regionen. 

 

Funksjoner som lokaliseres i planområdet har dårligere kollektivtilgjengelighet enn dersom de 

lokaliseres i Stavanger sentrum eller i bybåndet mellom Stavanger sentrum og Jåttåvågen. 

Forusområdet kommer allikevel relativt godt ut på kollektivtilgjengelighet for bosatte på Jæren med 

tilgjengelighet til holdeplass. Bosatte på Jæren med tilgjengelighet til holdeplass vil i gjennomsnitt ha 

en reisetid til og fra Forus på mellom 30-50 minutter til de ulike delene av planområdet. Det vil si at 

reisetiden med kollektiv er opp mot dobbelt så lang som med bil. Den lange reisetiden svekker 
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konkurransekraften til kollektiv i forhold til bil. I planområdet har områdene rundt Gausel stasjon og 

bussholdeplassene best kollektivtilgjengelighet. Store deler av bybåndet mellom Stavanger og 

Sandnes og senterne i Sandnes, Sola og Stavanger har de korteste reisetidene til Forus vest på 

mellom 21 til 30 minutter. 

 

Planområdet har middels til dårlig sykkeltilgjengelighet sammenlignet med andre områder på Nord-

Jæren. Gjennomsnittlig reisetid med sykkel til planområdet er 26 til 30 minutter for de bosatte som 

bor innen gang- og sykkelavstand til området. Funksjoner som lokaliseres i planområdet har dårligere 

sykkeltilgjengelighet enn dersom de lokaliseres i Stavanger eller Sandnes sentrum. Flere bosatte i 

planområdet og områdene rundt vil gi området en bedre sykkeltilgjengelighet. Det er store avstander 

på Forus/Lura. Med en reisetid på inntil 10 minutter med sykkel rekker du ikke lenger enn internt på 

Forus/Lura.  

 

Områder som bybåndet mellom Stavanger sentrum og Jåttåvågen og Stavanger og Sandnes sentrum 

har bedre tilgjengelighet med gange, sykkel og kollektiv enn Forusområdet. Mulighetene for å nå 

nullvekstmålet for Nord-Jæren er større dersom vi lokaliserer funksjoner i bybåndet eller i Sandnes 

og Stavanger sentrum i stedet for Forusområdet.   

 

4.2.3 Vurdering av nye togstopp 
Jernbaneverket 

Prosjektgruppa for IKDP Forus hadde et møte med Jernbaneverket den 18. mars 2016 om 

mulighetene for nye togstopp på Forus. Under følger en oppsummering fra møte.   

Jernbaneverket mener at flere togstopp er en utfordring med tanke på togframføring og reisetid. De 
viser til at stasjonsstrukturen på hele strekningen bør sees i sammenheng dersom man skal legge til 
grunn nye togstopp. Jernbaneverket anbefaler ikke flere stasjoner totalt på strekningen for 
Jærbanen. En løsning kan være at en annen stasjon må legges ned. Jernbaneverket forholder seg til 
Bypakke Nord-Jæren og konseptvalget som er tatt om å utvikle et bussveisystem kombinert med 
Jærbanen. Jernbaneverket vektlegger at jernbanens rolle i regionen må rendyrkes og bussen må 
håndtere flatedekningen. Jernbaneverket har som langsiktig mål at Jærbanen skal få en frekvens på 
10 minutter mot dagens 15 minutters frekvens på strekningen Stavanger - Sandnes. 
Transportetatene må ha politiske vedtak og prosjekter må inn i Nasjonal transportplan (NTP).  

Forus stasjon 

Et nytt togstopp på Forus stasjon vil ikke være koblet til Bussveien i fv. 44 eller sekundærtraséen i 

Gamle Forusveien, og vil derfor ikke kunne være et knutepunkt eller byttepunkt i 

hovedkollektivstrukturen. Gausel stasjon vil være byttepunktet mellom jernbanen og Bussveien på 

fv. 44 og busstilbudet på Gamle Forusveien. Buss fra Gausel stasjon mot Forus vest og Stavanger 

Lufthavn vil da benytte den planlagte høyverdige kollektivtraséen i fv. 44. Med kobling til Bussveien 

bygger Jernbanen opp under kundegrunnlaget til Bussveien og utnytte den kapasiteten og kvaliteten 

som nå investeres i Bussveien. Forus stasjon vil kreve en ny trasé gjennom fremtidige boligområder 

som 2020Park og Nortura sin eiendom.  

 

Forus stasjon gir redusert reisetid på et par minutter for reisende fra sør, men for reisende fra nord 

blir det lenger reisetid på grunn av lengre reise med tog. Forus stasjon vil ikke konkurrere i reisetid 

med eksisterende kollektive tilbud til Stavanger Lufthavn fra sentrale punkt i regionen.  
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Ca. halve arealet rundt Forus stasjon går vekk som utbyggingsareal på grunn av Gandsfjorden og 

etablerte boligområder. Deler av influensområdet nord for Forus stasjon er innenfor influensområdet 

til Gausel stasjon.  

 

Nytt togstopp på Forus stasjon vil konkurrere med Gausel stasjon sitt influensområde, splitte opp et 

felles byttepunkt for overgang til buss i retning nord, sør og vest, og svekke utnyttelsen av 

eksisterende og planlagt infrastruktur på Gausel stasjon og fv. 44. En eventuell ny Forus stasjon bør 

kun være en lokal stasjon som bidrar til bedre kollektivtilbud innenfor influensområdet til stasjonen. 

Forus stasjon ligger utenfor arealstrategien til Stavanger kommune.  

 

Lura stasjon 

Jernbanen kjøres gjennom bebygde områder på vestsiden på strekningen mellom Sandnes og Gausel 

uten stopp. Den kjøres også forbi større reisemål som Kvadrat og Forus der disse ligger ca. 2 -3 km 

vest for jernbanen. Med dette som utgangspunkt bør det vurderes potensiale for- og planlegging av 

et nytt togstopp for Forus/Kvadrat og den nordre del av Sandnes kommune. Dette eventuelle 

togstoppet bør også mates av et høyfrekvens busstilbud som er tilkoblet andre reisemål. Lura stasjon 

er foreslått som en aktuell holdeplass å vurdere nærmere i planarbeidet IKDP Forus. 

4.2.4 Strategier for energi og miljø 

Oversikt, måloppnåelser for energi og miljø 
 
  
   Måloppnåelse for de enkelte strategier 
  
 Alternativ  

Basis 
Alternativ 1 
Komprimert 

Alternativ 2 
Funksjonsblanding 

Strategi 1: Transporttilgjengelighet og arealbruk 
tilpasset regionens mål om 0-vekst i personbiltrafikken 

               

                
                
Samlet måloppnåelse for energi og miljø                

 

STRATEGI 1: 
 

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

 

   
INDIKATORER: Måloppnåelse for strategien drøftes på bakgrunn av følgende indikatorer: 

a) Turproduksjon: Antall turer som arealbruken genererer og en kvalitativ 
vurdering av reisehensikt som arealbruken i planprinsippet genererer.  

b) Bilandel for å nå nullvekstmålet: Beregne bilandel for å nå nullvekstmålet og 
en kvalitativ vurdering av realismen i å oppnå bilandelene ut i fra området sin 
tilgjengelighet og arealbruken i planprinsippene.  

 

   

Alternativ 

Basis: 
Drøftelse av indikator a: Mange nye turer på grunn av utbygging i hele 
planområdet. Dette utbyggingsalternativet gir høyest turproduksjon ved full 
utbygging, ca. 680.000 turer mot ca. 150.000 turer i 2012. Til sammenligning 
med utvikling av Stavanger sentrum, utløser dette planprinsippet nesten tre 
ganger høyere turproduksjon enn Stavanger sentrum (260.000 turer i 2030).  
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Reisene fordeler seg inn og ut av området i øst på grunn av funksjonsblanding, 
men i vest genererer området reiser inn om morgenen og ut om ettermiddagen 
på grunn av rene næringsområder. I vest får vi dermed ikke utnyttet 
transportkapasiteten i begge reiseretninger.  
 
Planprinsippet bygger opp Forus som regionalt tyngdepunkt. Den betydelige 
mengden arbeidsplasser tiltrekker seg arbeidskraft og dermed transportarbeid 
fra hele regionen, også utenfor Nord-Jæren. 
 

Drøftelse av indikator b: Alternativet med lavest bilandel for å nå nullvekstmålet 
av de tre alternativene på grunn av størst turproduksjon. Ved full utbygging må 
bilandelen ned i ca. 17 % for å nå nullvekstmålet. 
 
Alternativet har vanskeligere for å nå nullvekstmålet enn alternativene 
komprimert og funksjonsblanding på grunn av stor andel næringsareal som 
generer mange turer og mindre muligheter for korte reiser på grunn av 
begrenset andel bolig i forhold til næring.  
 
Mange arbeidsplasser og begrenset andel bolig gjør at flere må reise lenger enn 
vanlig gang- og sykkelavstand til arbeidsplassen. Mulighetene for å få folk til å 
sykle begrenses på grunn av avstand mellom bolig og arbeidsplass. 
Konkurranseforholdet i reisetid mellom bil og buss gjør det vanskelig å få til høy 
kollektivandel og lav bilandel.  
 
Nytt togstopp på Forus vil ikke gi en betydelig regional effekt i forhold til dagens 
kollektivtilbud med Gausel stasjon. Nytt togstopp på Lura gir Luraområdet bedre 
tilgjengelighet på Jæren.  
 
Muligheter for 10 minuttersbyer øst i planområdet på grunn av 
funksjonsblanding med bolig. Utbygging i hele planområdet gir store avstander 
og utnytter ikke effekten av urbanitet før hele området er bygget ut.  
 

 Måloppnåelse for strategien: Lav  

 

Alternativ 1 

Komprimert: 
Drøftelse av indikator a: Dette utbyggingsalternativet har lavest turproduksjon 
av de tre planprinsippene, men fortsatt betydelig mange nye turer til et område 
med god biltilgjengelighet. Full utbygging genererer ca. 440.000 turer mot ca. 
150.000 turer i 2012. Til sammenligning med utvikling av Stavanger sentrum, 
utløser dette planprinsippet nesten dobbelt så mange turer som Stavanger 
sentrum (260.000 turer i 2030).  
 
Rene næringsområder i vest. Funksjonsblanding i øst. Reisene fordeler seg inn 
og ut av området i øst på grunn av funksjonsblanding, men i vest genererer 
området reiser inn om morgenen og ut om ettermiddagen på grunn av rene 
næringsområder. I vest får vi dermed ikke utnyttet transportkapasiteten i begge 
reiseretninger.  
 
Planprinsippet bygger opp Forus som regionalt tyngdepunkt, men i en mindre 
størrelse enn alternativ basis og funksjonsblanding. Utbyggingsalternativet 
tiltrekker seg sannsynligvis mindre transport fra resten av regionen, også 
utenfor Nord-Jæren, enn de to andre alternativene. 
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Drøftelse av indikator b: Med en komprimert utvikling er det større muligheter 
for å nå nullvekstmålet, både på grunn av færre reiser enn alternativ basis og 
funksjonsblanding, og på grunn av mulighetene for å oppnå urbanitet ved å 
samle utbyggingen på mindre areal.  
 
Ved full utbygging må bilandelen ned i ca. 27 % for å nå nullvekstmålet. 
 
Forusområdet har store avstander. En konsentrert utvikling med urbane 
kvaliteter gir bedre grunnlag for å oppnå lav bilandel, også før området er fullt 
utbygget. Stavanger sentrum og Forusområdet genererte omtrent like mange 
turer i 2012, men bilførerandelen til Stavanger sentrum var på 46 % mot 78 % 
bilførerandel til Forusområdet. Stavanger sentrum er et betydelig mindre og 
tettere område enn Forusområdet. Dette viser at tetthet og urbanitet påvirker 
reisemiddelfordelingen.  
 
Muligheter for 10 minuttersbyer i deler av planområdet i øst på grunn av 
funksjonsblanding med bolig.  
 
Alternativet inneholder ikke nye togstopp.  
 
Selv det komprimerte alternativet gir betydelig mange reiser sammenlignet med 
områder som Stavanger og Sandnes sentrum som har bedre tilgjengelighet med 
gange, sykkel og kollektiv enn Forusområdet. Mulighetene for å nå 
nullvekstmålet for Nord-Jæren er større om vi lokaliserer funksjoner i Sandnes 
og Stavanger sentrum, eller i bybåndet mellom Stavanger sentrum og 
Jåttåvågen, enn i Forusområdet. 

   

 Måloppnåelse for strategien: Middels  

   

Alternativ 2 

Funksj.blanding 

Drøftelse av indikator a: Mange nye turer på grunn av utbygging i hele 
planområdet. Dette alternativet ligger mellom utbyggingsalternativene 
komprimert og basis i antall turer med ca. 560.000 turer ved full utbygging mot 
ca. 150.000 turer i 2012. Til sammenligning med utvikling av Stavanger sentrum, 
utløser dette planprinsippet litt mer enn dobbelt så mange turer som Stavanger 
sentrum (260.000 turer i 2030).  
 
Funksjonsblanding langs kollektivaksene i hele planområdet. 
Funksjonsblandingen med bolig bidrar til at transportstrømmene utnytter 
kapasiteten i nettverket bedre enn i alternativ basis og komprimert. Ved 
funksjonsblanding fordeler reisene seg både ut og inn av området. 
Funksjonsblandingen fører også til en forventning om høyere andel korte reiser 
enn alternativ basis og komprimert. Høyere andel korte reiser utløser større 
potensial for sykling og gåing. 
 
Planprinsippet bygger opp Forus som regionalt tyngdepunkt. Den betydelige 
mengden med arbeidsplasser tiltrekker seg arbeidskraft og dermed 
transportarbeid fra hele regionen, også utenfor Nord-Jæren. 
 

Drøftelse av indikator b: Stor turproduksjon gir lavere bilandel enn alternativet 
med komprimert utbygging for å nå nullvekstmålet. Ved full utbygging må 
bilandelen ned i ca. 21 % for å nå nullvekstmålet. 
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Funksjonsblandingen mellom bolig og næring bidrar til bedre 
sykkeltilgjengelighet i området enn alternativ basis og komprimert. Flere boliger 
i området gir mulighet for større andel korte turer enn alternativ basis og 
komprimert.  
 
Muligheter for 10 minuttersbyer i hele planområdet. Utbygging i hele 
planområdet gir store avstander og utnytter ikke effekten av urbanitet før hele 
området er bygget ut.  
 
Nytt togstopp på Forus vil ikke gi en betydelig regional effekt i forhold til dagens 
kollektivtilbud med Gausel stasjon. Nytt togstopp på Lura gir Luraområdet bedre 
tilgjengelighet på Jæren.  
 
Alternativet har vanskeligere for å nå nullvekstmålet enn alternativet 
komprimert på grunn av mengden turer som blir generert. Selv om alternativet 
har best forutsetninger for korte turer så antar vi at mengden turer er så stor at 
andelen med bilreiser blir for krevende for et område med god biltilgjengelighet 

   

 Måloppnåelse for strategien: Lav  
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4.3 Områdeattraktivitet 

4.3.1 Innledning 
Planprogrammets omtale av mål og strategier for bedre områdeattraktivitet har dannet grunnlaget 

for å velge indikatorer som bør benyttes til å vurdere planprinsippenes måloppnåelse. Strategiene 

om grøntstruktur, funksjonsblanding som ivaretar både kvaliteter for bosatte og næringsliv og 

attraktive steder og møteplasser er særlig egnet til å vurdere måloppnåelse. 

 

Det er en viktig oppgave i planarbeidet å avklare balansen mellom omforming til boligformål med 

tilhørende service, og arealer til ulike kategorier av næringsformål. Derfor er strategien som 

omhandler denne balansen valgt for å vurdere måloppnåelsen i planprinsippene. En indikator er valgt 

for å vurdere bosattes levekår og oppvekstmiljø. To indikatorer omhandler hvordan 

kontorvirksomheter og industribedrifter vil kunne fortsette å fungere i et miljø med blandet 

bebyggelse. Vi har også vurdert om forutsetningene endres for bedrifter som vektlegger nærhet 

mellom kontor og industribygg, typiske kombibygg. 

 

Byområdet trenger regionale grøntdrag som kan gjøre Forus mer gjennomtrengbart for rekreasjon og 

opplevelser på kryss og tvers for innbyggerne i de tre kommunene. Strategien om grøntstruktur har 

vi benyttet til å vurdere planprinsippenes potensiale til å tilby nye grøntdrag som kan knyttes til 

etablert regional grønnstruktur utenfor og gjennom planområdet. Herunder har vi også gjennomført 

en studie av mulige nye grøntdrag gjennom planområdet. 

 

Under strategien om attraktive steder og møteplasser vurderes muligheter for å tilfredsstille bosatte 

og næringslivets behov for slike områdekvaliteter. Vi vurderer også kvalitative sider ved den typen 

område som planprinsippene vil skape, og hvordan disse vil framstå i en regional helhet. Her er 

illustrasjonene til særlig nytte. 

 

Noen strategier er mindre egnet til å vurdere Forus i den regionale konteksten, og disse benyttes i 

neste fase av planarbeidet. Eventuelt lokalsenter og detaljhandel vil bli utformet, dimensjonert og 

lokalisert som følge av nye boliger som skal betjenes. 

 

Måloppnåelse innenfor områdeattraktivitet er usikker fordi det er vanskelig å forutse enda hvor 

stram styring kommunene legger inn i den kommende planen IKDP Forus. Usikkerheten er større i 

alternativet Funksjonsblanding som åpner for svært stor utbyggingsaktivitet og transformasjon, enn i 

Komprimert alternativ som begrenser omfanget av variabler som planen skal styre. 
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4.3.2 Strategier for områdeattraktivitet 

Oversikt, måloppnåelser for områdeattraktivitet 
  
   Måloppnåelse for de enkelte strategier 
  
 Alternativ  

Basis 
Alternativ 1 
Komprimert 

Alternativ 2 
Funksjonsblanding 

Strategi 1: Funksjonsblanding med gode bolig og                 
næringsområder                
                
Strategi 2: Attraktive steder og møteplasser                
                
Strategi 3: Grøntdrag som sikrer sammenheng med regional 
grøntstruktur 

               

                
Samlet måloppnåelse for områdeattraktivitet                

 

STRATEGI 1: Funksjonsblanding der hensynet til godt leve og oppvekstmiljø 
kan ivaretas kombinert med hensyn til Forus som 
næringsområde.  
 

 

INDIKATORER: Måloppnåelse for strategien drøftes på bakgrunn av følgende indikatorer: 
- Planprinsippets potensiale for å vektlegge leve- og oppvekstmiljø.  
- Kategori 1 virksomheters nye muligheter og begrensninger med økt 

funksjonsblanding. 
- Kategori 3 virksomheters muligheter og begrensninger med økt 

funksjonsblanding. 
- Kombibygg, muligheter og begrensninger med økt funksjonsblanding. 

 

 
Alternativ 
Basis: 

I basisalternativet er det tenkt funksjonsblanding øst for E39 langs kollektivaksen, 
samt helt i øst ved nye togstopp. Man kan i dette planprinsippet se for seg en 
mulighet for infill av boligblokker med tilhørende kvalitative uterom på dagens 
parkeringsplasser og asfalterte flater. Området som åpnes for funksjonsblanding 
øst for E39 er veldig stort, noe som medfører at det vil være en lang periode med 
byggestøy og utrivelige områder før området kan sies å fungere. I tillegg vil 
dagens bygningsstruktur legge noen hindringen for gode overordnede løsninger.  I 
en del områder kan man bygge videre på allerede eksisterende kvaliteter, mens 
det i andre områder vil det bli mer krevende å bygge opp gode bomiljøer. 
Næringsvirksomheten vest for E39 kan drive næringsvirksomhet og produksjon 
uten å ta hensyn til boligområder. 
 

 

 Måloppnåelse for strategien:  Middels  
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Alternativ 1 

Komprimert: 
Komprimert alternativ legger kun opp til funksjonsblanding i nærhet til etablerte 
boligområder på Lura. Man vurderer at eksisterende kvaliteter i nærområdet kan 
styrkes. Som i dag vil det kunne være noe konflikt mellom bolig og næring i disse 
områdene. Nye kategori 3 bedrifter bør primært etableres i tiltenkte områder vest 
for E39. Vest for E39 er kategori 1 konsentrert rundt noen kollektivstoppesteder. 
Produksjons- og lagervirksomheter vil i vest få få restriksjoner da de slipper å ta 
hensyn til nærliggende boligområder. 
 

 

 Måloppnåelse for strategien:  Middels  

   

Alternativ 2 

Funksj.blanding 

I dette prinsippet blir det full funksjonsblanding langs kollektivårene både øst og 
vest for E39 med store områder med potensial for bymessige kvaliteter, blandet 
bruk og et flerfoldig miljø som understøtter 10-minutters byen. Blandet 

bebyggelse medfører at mennesker med ulike behov og gjøremål møtes og beveger 

seg på Forus også på kveldstid. Utfordringen ligger i områdets størrelse og det 
enorme utbyggingspotensialet det har. Det vil kreve store investeringer for å få på 
plass sosial infrastruktur. Ved en helhetlig plan for transformasjon av området, vil 
det være planmessig enklere å etablere gjennomgående grønne strukturer, men 
på grunn av områdets størrelse og eierstruktur, vil det gå lang tid før slike grep er 
realisert, og faren er stor for en stykkevis utbygging med lange perioder med 
byggestøy og anleggsarbeid før alt står ferdig. At store deler av Forus blir 
transformert til funksjonsblanding medfører at områder til næringsutvikling 
reduseres, særlig kategori 2 og 3 fordi de vil komme i konflikt med hensynet til 
godt bomiljø. 

 

 

 Figur 4.11 Lekende barn: Forus sin framtid? 
 

 

 Måloppnåelse for strategien:  Lav  
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STRATEGI 2: 
 

Attraktive steder og møteplasser basert på eksisterende 
stedskvaliteter (landskap, kulturminner, bygninger o.l.) 
 

 

INDIKATORER: Måloppnåelse for strategien drøftes på bakgrunn av følgende indikatorer: 
- Kvalitet på attraktive steder og møteplasser for næringslivet.  
- Attraktive steder og møteplasser for bosatte på og ved Forus.  

 

 

   

Alternativ 
Basis: 

Basis alternativet legger til rette for hovedsakelig kontorer langs kollektivaksen 
vest for E39, mens det øst for E39 er tenkt funksjonsblanding langs kollektivaksen. 
Man vurderer at det er mulig å omgjøre noen av dagens asfalterte flater til 
møteplasser. Området som åpnes for kontor og funksjonsblanding er likevel så 
stort at det vil gå lang tid før man gjennomgående har områder med nok tilbud til 
at det vil oppleves attraktivt. Folk tiltrekkes av områder med mye liv og røre og 
det vil ta lang tid (ikke innenfor planhorisonten) før det oppnås med dette 
planprinsippet. Området i vest vil dessuten ikke bli benyttet på kveldstid siden det 
her er kun arbeidsplasser, og ikke boliger. 
 

 
Figur 4.12 Uteområdet ved Tvedtsenteret. 
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Figur 4.13 Storskala kvartaler på Forus. Kilde: Norconsults stedsanalyse laget i forbindelse 
med bybanen. 

   

 Måloppnåelse for strategien: Lav  

    
Alternativ 1 
Komprimert: 

Kontorområdene vest for E39 vil bli samlet til et begrenset område, som gjør det 
enklere å legge til rette for helhetlige løsninger på møteplasser og uterom.  
Reservering av områdene kan føre til at det blir enklere å bruke arealer til 
møteplasser. Områdene vest for E39 vil bestå utelukkende av ansatte i området 
som møtes, områder vil være lite attraktive etter arbeidstid. 
 

 
Figur 4.14 Avstander på Forus. Kilde: Forusvisjonen. 
 

 

 Måloppnåelse for strategien: Middels  
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Alternativ 2 
Funksj.blanding: 

Stor grad av bymessighet setter krav til et rikt og variert tilbud av byrom og parker 
som kan brukes av både beboere, ansatte og besøkende samtidig og gjennom 
hele døgnet. Eksisterende identitetsskapende bygg, landskapelige elementer, 
kulturminner og stedsegnekarakteristika innlemmes i steder og møteplasser for å 
viderebringe historien om Forus. Høy utnyttingsgrad i disse områdene bidrar til 
finansieringen. Ny stasjon på Forus eller Lura kan utvikles til en attraktiv 
møteplass og lokalt treffpunkt for nærområdet. På grunn av områdets størrelse er 
det fare for spredt utbyggingsaktivitet. Dette kan svekke attraktiviteten for steder 
og møteplasser ved at det ikke er nok folk til å fylle dem. Det kan være 
utfordrende å få grunneiere til å samarbeide om felles prosjekter, og 
gjennomføringsevnen kan svekkes. 

 

   

 Måloppnåelse for strategien: Lav  

 

STRATEGI 3: 
 

Grøntdrag som sikrer sammenheng med regional 
grønnstruktur og en finmasket områdeintern grønnstruktur 
med blå-grønne kvaliteter.   
 

 

INDIKATORER: Måloppnåelse for strategien drøftes på bakgrunn av følgende indikatorer: 
- Potensiale for grøntareal som kan supplere regional grøntstruktur.  

 

 
Alternativ 
Basis: 

Alternativet har nord-sørgående grøntdrag i øst og i vest samt et nytt overordnet 
øst-vest grøntdrag. I tillegg vil grøntstrukturen som ligger i dagens gridstruktur 
noen steder kunne utvides. Dagens bygningsstruktur med blant annet lange 
fasader vanskeliggjør planlegging av et godt gjennomgående grøntdrag øst-vest. 
Likevel vil kollektivforbindelsen få nye bymessige kvaliteter med flere innslag av 
grøntareal langs kanalen. 

 
Figur 4.15 Eksisterende turmuligheter på Åsen-nuten nær Forus 
 

 

 Måloppnåelse for strategien: Lav  
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Alternativ 1 
Komprimert: 

Alternativet skiller seg ut ved å reservere store deler av området til senere 
utbygging, og prioritere deler av dette til grøntdrag. Det innebærer at områder 
som har vært benyttet til parkering og andre formål tidligere, nå vil kunne inngå i 
et overordnet regionalt grøntområde.

 
Figur 4.16 Travbanen på representerer en kvalitet, og utnyttelsen av den skal vurderes i 
planarbeidet. 
 

 

 Måloppnåelse for strategien: Høy  

   
Alternativ 2 
Funksj.blanding: 

Ved en helhetlig plan for transformering av området, vil det være planmessig 
enklere å etablere gjennomgående grønne strukturer. Et nytt regionalt grøntdrag 
gjennom Forus vil gjøre Forus til en integrert del av byområdet, styrke kontakten 
mellom Sandnes, Sola og Stavanger, og knytte randsonene utenfor Forus 
sammen. Behovet for et gjennomgående grøntdrag med nok bredde er lettere å 
kommunisere i en plan som inkluderer boligformål. Finansiering sikres gjennom 
rekkefølgekrav. På grunn av områdets størrelse, den lange tidshorisonten og 
eierstrukturen, kan det ta lang tid før et gjennomgående grøntdrag er etablert og 
det kan være krevende å få gjennomført opparbeidelsen av en sammenhengende 
rute dersom utbyggingstakten i området er varierende. Store strukturelle 
endringer kan medføre motvilje blant grunneiere da det krever omregulering av 
tomter og riving. Politisk mot til å tvinge gjennom slike store endringer er 
avgjørende. 
 

 

 Måloppnåelse for strategien: Middels  
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4.4 Regionalt perspektiv 

4.4.1 Innledning om det regionale perspektivet 
Planprogrammet fastslår at Forus skal bidra til en byutvikling med regionale helhetsløsninger. Under 

seminaret for næringslivet som IKDP Forus arrangerte 3. mai sa Næringsforeningens representant at 

"det kan ikke tas en beslutning om hvordan Forus skal se ut uten å ha besluttet hvilken rolle Forus 

skal ha; regionalt, nasjonalt eller internasjonalt". I planprogrammet er det foreløpig beskrevet 

gjennom målformuleringen: "Forus skal bidra til en byutvikling med regionale helhetsløsninger som 

ivaretar verdiskapingen, effektiviserer arealforbruket og reduserer transportarbeidet, sikrer natur og 

kulturverdier og gir høy kvalitet." Planprogrammet påpeker behov for å vurdere noen tema innenfor 

regionale helhetsløsninger. 

De regionale konsekvensene ved valg av ulike planprinsipp er løftet frem i beskrivelsen av transport, 

næringsliv og område kvalitet. I tillegg vektlegges det generelt at utviklingen av Forus må ses opp 

mot en balansert utvikling av hele byregionen. Regionalplan for Jæren og de aktuelle 

kommuneplanene gir rammer som bygger oppunder nasjonale forpliktelser om bærekraftig 

byutvikling. Samordnet areal- og transportpolitikk er et grunnleggende virkemiddel. Bedre fordeling 

av boliger og arbeidsplasser i byregionen vil bidra til bredere utvalg av lokaliseringsmuligheter for 

næringsetablering, nært opp til hvor folk bor. Tilsvarende, styrke boligtilbudet nært opp til de 

etablerte områdene for arbeidsplasser. Kortere arbeidsreiser vil gi grobunn for utvikling av en mer 

urban og attraktiv byregion. Forus rolle og utvikling må imidlertid ses i sammenheng med utviklingen 

av de prioriterte senterområdene i regionen hvor næringslivsutvikling med arbeidsplassintensive 

virksomheter er en forutsetning. Forus ligger også nært opp til områder for langsiktig jordvern. 

Utviklingen på Forus må bidra til at jordvernet ikke utfordres, men styrkes. 

 

Figur 4.17 Forus sin utbredelse sammenlignet med Sandnes, Sola og Stavanger sentrum. 
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4.4.2 Strategier for det regionale perspektivet 

 

Oversikt, måloppnåelser for regionalt perspektiv 
  
   Måloppnåelse for de enkelte strategier 
  
 Alternativ  

Basis 
Alternativ 1 
Komprimert 

Alternativ 2 
Funksjonsblanding 

Strategi 1: Balansert helhetlig/utvikling av byregionen                
                
Samlet måloppnåelse, regionalt perspektiv                
          

 

Tema: Regionalt perspektiv 

 

 

STRATEGI 1: 
 

Utviklingen på Forus skal støtte opp under en balansert og 
helhetlig utvikling av byregionen. 

 

   

INDIKATORER: Måloppnåelse for strategien drøftes på bakgrunn av følgende indikatorer: 
- Fordeling av næringsarealer og boligområder innenfor byregionen 
- Forholdet til Regionalplan Jæren 
- Forholdet mellom Forus og de definerte sentrumsområdene i regionen 

 

 

   
Alternativ 
Basis: 

Alternativet legger opp til videreutvikling av Forus som et regionalt næringsom-
råde med et stort utviklingspotensial innen alle næringskategorier og økt 
utnyttelse av arealer langs bussveiaksen. Det legges ikke opp til en tydeligere 
rekkefølge i utbygging internt i området eller fordeling av næringsutvikling i 
regionen for å skape balanse med sentrumsområdene. Særlig arbeidsplassintensiv 
virksomhet får stor utviklingsmulighet fordi store områder med høy sentralitet og 
kobling til bussvei utløser store utbygginspotensialer for denne typen virksomhet. 
Dersom hele potensialet bebygges med tilsvarende utnyttelsesgrad i 
sentrumsområdene, vil det innebære at Forus kan ta store deler eller all forventet 
utvikling av arbeidsplassintensive virksomheter i regionen innen tidshorisonten 
for planen. En slik utvikling vil gi negative konsekvenser for næringsutvikling med 
tilhørende ringvirkninger i sentrumsområdene, både kommunesenter og 
lokalsenter. Plasskrevende virksomheter kan også bli fortrengt ettersom flere av 
disse også ligger innenfor bussveiens nedslagsfelt i dag. Konsekvensen kan bli at 
eksisterende næringslivsprofil som et funksjonelt næringsområde i regionen 
endres.  
  
Alternativet legger også opp til moderat boligbygging nær eksisterende 
boligområder. Dette alternativet gir mulighet for mer bolig enn i komprimert 
alternativ. Det er beregnet at 700 dekar kan bli transformert fra næring til bolig. 
Denne typen transformasjon vil kunne utfordre boligutvikling slik den fremgår av 
vedtatt byutviklingsstrategi i kommunene. Behovsvurderinger/prognoser tilsier at 
regionen ikke har behov for nye boligareal utover det som allerede er frigitt i 
kommuneplanene. En regional konsekvens kan være at boligutvikling skjer på 
Forus på bekostning av utviklingsområder som er prioritert med sosial og teknisk 
infrastruktur i gjeldende kommuneplaner. En slik endring av byutviklingsstrategien 
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for regionen kan støtte nullvekstmålet for personbiltrafikken, og kan bli 
håndterbart hvis kommunene får flere år til å justere kursen. 
  
Alternativet utfordrer ikke byutviklingsgrep i gjeldende regional plan for Jæren 
utover økte boliginnslag. Forslaget bygger opp under bussveiaksen og økt innslag 
av fortetting og transformasjon. Regionale lokaliseringsstrategier som prioriterer 
kommunesentrene som hovedsentre kan bli berørt. Forus kan styrkes som 
tyngdepunkt for kontorvirksomheter og på lang sikt svekke kommunesentrene. 

 

 Måloppnåelse for strategien:  Middels  

   
Alternativ 1 
Komprimert: 

Alternativet begrenser potensiale for arbeidsplassintensive virksomheter til et 
konsentrert område, og viser store områder til kategori 2 og 3. Det innebærer at 
næringsutviklingen i større grad blir balansert mot utvikling i sentrumsområdene 
og regionen for øvrig. Boligbygging knyttes opp mot eksisterende boligområder.  
  
Dette alternativet arealhusholderer mest innenfor og utover planperioden. Flere 
områder avventes med rekkefølge i utbygging eller disponeres til grøntareal. 
Dette alternativet gir mest fleksibilitet til å imøtekomme fremtidens 
næringsarealbehov.  Alternativet gir mulighet for ulike utviklingsretninger på sikt. 
Man konkluderer ikke endelig retning/konsept for områdets utvikling etter 
planhorisonten 2040 i et regionalt perspektiv, men avventer ift behov. 
Transformasjon avventes også av hensyn til dagens næringslivssituasjon hvor 
lager, produksjon og leveransebedrifter har en viktig funksjon. Alternativet 
vurderes som mest robust med hensyn til regional bolig- og næringsutvikling. 
  
Alternativet utfordrer byutviklingsgrep i gjeldende regional plan for Jæren. 
Alternativet legger opp til arealhusholdering og prioritering av næringsliv med 
fortsatt store innslag av plasskrevende næringsvirksomhet. Det er ikke foreslått 
gjennomgående høy utnyttelse av arealer i tilknytning til bussveien. Utvikling på 
Forus vil kunne skje balansert med utvikling i kommunesentrene og boligutvikling i 
allerede prioriterte områder i kommuneplanene. Samtidig har alternativet en 
fleksibilitet til å endre på retning når nytt behov eventuelt oppstår. Det er 
forventet at området får en ny vurdering gjennom revisjon av RP-J. 
 

 

 Måloppnåelse for strategien:  God  

   
Alternativ 2 
Funksj.blanding: 

Alternativet har noen mindre områder tilgjengelig for kategori 2 og 3, men legger 
ellers opp til funksjonsblanding i planområdet. Dette fører til en total forandring 
av områdets profil fra næringsområde til et blandet byområde for bolig og 
arbeidsplassintensiv næring. En så omfattende endring vil kreve omfattende tiltak 
for at området kan omdannes til et fullverdig boområde. Området vil trenge 
grøntområder og sosial infrastruktur og vil oppfattes som en ny bydel. 
Planprinsippet rokker ved fordeling av arealer i regionen til både næringsformål 
og boligutbygging. Det vurderes som usikkert om en så fundamental endring 
støtter visjonen om at Forus skal være en drivkraft for næringsutvikling i regionen 
og landet. Planprinsippet er ikke robust med tanke på å håndtere behovene til 
næringslivet på lang sikt. En ny bydel med omfattende boligbygging sentralt i 
bybåndet, men også langs øst-vest aksen, vil endre byutviklingsstrategien for 
regionen og kan støtte nullvekstmålet for personbiltrafikken. Kommunene får 
behov for å endre sine prioriteringer når det gjelder teknisk og sosial infrastruktur. 
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Funksjonsblanding vil kunne realisere utviklingspotensialer innenfor planområdet 
med en kort tidshorisont hvis markedskreftene er tilstede. Alternativet har minst 
fleksibilitet med tanke på å styre fremtidig befolkningsutvikling og næringsliv. Det 
er sannsynlig at næringskategori 2 og 3 blir fortrengt fra store deler av området.   
 
Konsekvensene blir størst for kommunene Stavanger, Sola og Sandnes, men 
sannsynligvis vil alternativet også gi ringvirkninger for øvrige kommuner i 
regionen. Dette kan f.eks. innebære utflytting av bolig og kontorvirksomheter fra 
distriktskommuner til Forus. 
 
Alternativet utfordrer byutviklingsgrep i gjeldende Regional plan for Jæren. 
Forslaget legger opp til funksjonsblanding i områder som er prioritert til 
næringsformål i gjeldende Regional plan. Det er foreslått et betydelig innslag av 
transformasjon og bolig i dette alternativet. Næringskategori 1 prioriteres i tråd 
med RP-J, retningen bygger opp om bussveien med høy utnyttelse, men 
næringskategori 2 og 3 kan fortrenges. Regionale lokaliseringsstrategier som 
prioriterer kommunesentrene som hovedsentre kan bli berørt. Forus kan styrkes 
som tyngdepunkt for kontorvirksomheter og på lang sikt svekke 
kommunesentrene. Det er forventet at området får en ny vurdering gjennom 
revisjon av RP-J. 

 

 Måloppnåelse for strategien:   Lav  
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4.5 Gjennomførbarhet av planen 

4.5.1 Innledning om gjennomførbarhet 
En grunnleggende premiss for Forusplanen er at den skal være realistisk og gjennomførbar. I hvilken 

grad planen vil lykkes med det avhenger av en rekke faktorer, hvor planen bare styrer noen. 

Bestemmelser og rekkefølgekrav vil være planens viktigste virkemiddel i å oppnå ønsket utvikling av 

området. Bypakken for Nord-Jæren bidrar til å sikre at et effektivt kollektivnett kommer på plass i 

planperioden.  

Men flere andre premisser for gjennomførbarheten er svært usikre. Indikatorene som er listet opp 

nedenfor peker på disse. Det offentlige har per i dag liten grad av eierskap til eiendommer på Forus, 

med unntak av indirekte eierskap gjennom Forus næringspark. Det må legges til grunn at det er 

mindre sannsynlig at byutviklingen på Forus vil drives gjennom offentlige utbygginger eller offentlige 

midler. Det er foreløpig uavklart om Forus Næringspark kan ta et samlende ansvar for gjennomføring 

av plangrepene. Det kan skje gjennom å gi Forus Næringspark mandat til å koordinere gjennomføring 

av for eksempel rekkefølgekravene. Utbyggingsavtaler kan bare inngås mellom en offentlig aktør og 

private utbyggere. 

Ressurser til utførelse av viktige kvaliteter i planen vil først og fremst sikres gjennom 

rekkefølgekravene, ved bidrag fra de enkelte utbyggere. Graden av gjennomføring av viktige 

felleskvaliteter i området henger derfor nær sammen med omfanget av nye utbygginger i området. 

Enklest mekanisme er å gi grunneier incitament til å gjennomføre planen. Annen form for erverv er 

frivillig oppkjøp eller urbant jordskifte er mellomeksempler i forhold til kompleksitet. Ekspropriasjon 

er den mest kompliserte muligheten for erverv og krever politisk vilje. 

Det har vært vanskelig for mer arealkrevende virksomheter (kategori 2 og 3) å få innpass på Forus. 

Bedriftenes verdiskapingsevne har ikke stått i forhold til kostnadene med å etablere seg. 

Forventninger om verdiskaping og fortjeneste vil kunne reduseres som følge av mindre oljeaktivitet 

som har hatt en unormal høy inntjening. Det kan styrke generelt mulighetene for etableringer av 

ulike typer industri og lager virksomheter på Forus. 
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4.5.2 Strategier for gjennomførbarhet 

Oversikt, måloppnåelser for gjennomførbarhet 
  
   Måloppnåelse for de enkelte strategier 
  
 Alternativ  

Basis 
Alternativ 1 
Komprimert 

Alternativ 2 
Funksjonsblanding 

Strategi 1: Grad av gjennomførbarhet                
                
                
Samlet måloppnåelse for gjennomførbarhet                

 

   

STRATEGI 
1: 

Planen skal ha stor grad av gjennomførbarhet  

   

INDIKATORER: Måloppnåelse for strategien drøftes på bakgrunn av følgende indikatorer: 
- Omforming av områder hvor det i senere tid er gjort større investeringer 
- Omforming av områder som per i dag anses som velfungerende 
- Gjennomføring av rekkefølgekrav 
- Behovet for ervervelse eller ekspropriasjon for å kunne gjennomføre 

rekkefølgekrav 
- Avhengighet av offentlige utbyggingsinteresser 
- Attraktivitet for utbygginger på Forus sett i lys av konkurranseforholdet til 

andre næringsområder 
- Tilrettelegging for kategori 2 og 3 etableringer 
- Behov for interkommunalt samarbeid som ikke er utprøvd 

 

 

 
Alternativ 
Basis: 

Basis alternativet gjør god nytte av større investeringer i kontorbygg som er 
gjort på Forus vest. Gullrekkens virksomheter nærmest holdeplass ved 
bussveien kan fungere godt og har god beliggenhet ved golfbanen. 
Kontorbygningene lenger unna vil slite med dårlig kollektivtilbud. Det kan bli 
vanskelig å bli kvitt parkeringsplassene fordi de ansatte ikke får et godt 
busstilbud. 
 
Også nord-vest på Forus langs motorveien finnes kontorbygg som kan bli 
vanskelige å transformere, men disse ligger med relativt god kollektivdekning 
allerede. 
 
Dagens områder med kombibygg har gode muligheter for å lykkes med sin rolle 
også i framtiden. Et godt eksempel er kombibyggene nord-vest på Forus. Det 
kan bli en utfordring hvis slike virksomheter ligger så nær et busstopp at de bør 
utnyttes bedre. Tilgangen til arealer er imidlertid stor og i basisalternativet er 
det derfor ikke et stort problem om noen av disse blir liggende som i dag. Der er 
også en ressurs i framtiden med at disse eiendommene kan bli til gaterom, 
møteplasser og grøntareal. 
 
Basisalternativet vil få bidrag til rekkefølgekrav som følge av omfattende 
utbygging, men tiltakene må fordeles tynt utover et stort område. Behov for 
kvaliteter for allmennheten er mindre og næringsinteressenter på Forus vest 
antas mindre villige til å bidra til gjennomføring. Der blir ikke behov for offentlig 
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service på Forus vest så man kan ikke forvente at offentlige 
utbyggingsinteresser skal bidra. Behov for kompliserte grunnerverv inkludert 
ekspropriasjon kan bli nødvendig for å få på plass overordnede felles 
områdekvaliteter. Det gjelder særlig Forus øst. 
 
Det har vært enkelt for virksomheter å etablere seg på Forus. I Basisalternativet 
forventes tettere og til dels flere urbane kvaliteter med møteplasser og service 
for næringslivet. For nye utbyggere vil det medføre mer kompliserte 
avklaringsprosesser fram til ferdigstillelse. 
 
Eksisterende og nye virksomheter innenfor lager og industri kan forvente å 
fungere som i dag, der de ligger i god avstand fra kollektivaksen på Forus vest. 
Slike virksomheter vil fortsatt ha god plass og muligens vil 
etableringskostnadene bli mindre enn det som har vært situasjonen siste 10 
årene. 
 
Basisalternativet er løsbart uten nye kompliserende interkommunale 
samarbeid. På Forus øst kan en mer blandet bebyggelse med store deler 
boligbebyggelse utvikles i både Stavanger og Sandnes, og offentlig service tilbys 
fortsatt fra begge kommunene. 

 

 Måloppnåelse for strategien: Middels  

 
Alternativ 1 
Komprimert: 

I Komprimert alternativ vil flere forholdsvis nye kontorblokker utenfor 
hovedkollektivaksen slik som ytre del av Gullrekka, bli liggende som satelitter. 
Opparbeidelse av parkareal rundt byggene kan kun la seg gjøre med finansiering 
gjennom ny utbygging. Alternativt må det skje gjennom ekspropriasjon eller at 
fellesskapet betaler seg inn på Gullrekka sine tomter. Hva planen kan håndtere 
er begrenset og må eventuelt suppleres av andre initiativ enn planens 
virkemidler.  
 
Det blir generelt mindre bidrag til rekkefølgetiltak, men resultatene kan 
konsentreres i områder som prioriteres for utbygging og der flest vil ha nytte av 
det som skapes. Utbygging og behov vil stå i forhold til hverandre. Komprimert 
alternativ er mindre komplisert fordi det er færre områder som prioriteres med 
tilhørende kvalitetskrav. 
 
På Forus øst vil flere delområder bygges ut uavhengig av hverandre med til dels 
store boligantall og rekkefølgekravene vil følge med. Utfordringen blir å oppnå 
robuste delområder med gode buffersoner mot næringsområdene. På Forus 
vest vil en del kunne skje langs øst-vest aksen. 
 
På Forus nord-vest er eiendommene utbygd med lav tetthet, men fungerer 
godt. Virksomheter innenfor lager og industri er tiltenkt en noe friere rolle i 
Komprimert alternativ i forhold til de to andre alternativene. Slike virksomheter 
kan etableres og drives som nå flere steder utenfor kollektivaksene særlig på 
Forus vest. Noen mindre kostbare områdekvaliteter kan komme på plass i 
samme takt som virksomheter bygges ut. 
 
Busstilbudet på Forus nord-vest får ikke mange nye kunder, men kan forsvares 
med den aktivitet som er i dag særlig med Tvedt-senteret og IKEA. 
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Behovet for grunnerverv er mindre omfattende og mindre komplisert i det 
komprimerte alternativet. Behov for tiltak knyttes tett opp til der utbyggingen 
skal skje.  Utfordringen kan heller bli at det blir vanskelig å formidle langsiktige 
plangrep som er aktuelle å sikre i IKDP Forus, for eksempel nye regionale 
grøntdrag. 
 
Underveis i planprosessen kan en plan som bygger på det komprimerte 
alternativet skape frustrasjon fordi ikke alle grunneiere vil få oppfylt sine 
forventninger om utbygging. Hvis en slik plan blir vedtatt vil den gi tydeligere 
rammer og forutsigbarhet enn de andre alternativene. For utbyggingsaktører 
blir det lettere å forholde seg til det Komprimerte alternativet. Det blir mer 
oversiktlig og forutsigbart. Næringsaktører som vil etablere seg, kan kjenne 
trygghet for hva som skal komme der de etablerer seg. Når en slik plan er 
vedtatt, vil den sortere delområder på Forus og gi et oversiktlig og forutsigbart 
bilde av framtiden for alle som skal involvere seg i utbygging, bosette seg der 
eller etablere næringsvirksomhet. 

 

 Måloppnåelse for strategien: God  

 
Alternativ 2 
Funksj.blanding: 

Funksjonsblandingsalternativet gjør god nytte av Gullrekka og andre større 
investeringer som er gjort.  Virksomheter som ligger langt unna kollektivaksen 
vil by på samme problemer som i Basisalternativet. Kombibygg med 
bygningsareal til lager og industri nær holdeplassene vil ikke fungere godt i en 
funksjonsblandet akse langs bussveien. Men her vil markedskreftene bidra til at 
disse eiendommene lar seg transformere. 
 
Funksjonsblandingsalternativet vil drives mye framover av seg selv pga 
utbyggingsinitiativene som forventes å skje. Omfattende utbygging gir sikkerhet 
for gjennomføring av rekkefølgetiltak. Med funksjonsblanding vil ting kunne 
skje, penger kommer i spill. Offentlig service må inn i den formen for 
byutvikling, og kan bidra til å få plass tilhørende områdekvaliteter. 
 
I Funksjonsblandingsalternativet vil det bli behov for omfattende strukturer for 
å støtte det som ligger an til å bli en eller flere nye bydeler. Ekspropriasjon kan 
bli nødvendig for å få inn kvaliteter som støtter omforming. Politisk vilje til 
ekspropriasjon vil bli utfordret. Men i dette alternativet er det også lettere å 
begrunne og få forståelse for behovet for eventuell ekspropriasjon. 
 
Funksjonsblandingsalternativet vil medføre svært kompliserte 
utbyggingsprosesser fram til ferdigstillelse. Store delområder skal omformes og 
kostbare investeringer skal på plass. Utbyggere må avvente mange avklaringer, 
eller vente på markedsmekanismer som skal være drivkraft til ombyggingen. 
Etableringsmulighetene vil være vanskelige i mange år, men det blir lettere å 
komme til når mye er gjennomført. 
 
I Funksjonsblandingsalternativet må næringslivet forvente mange behov for 
spesialtilpassinger for kategori 2 og 3 virksomheter, for eksempel strengere krav 
til støy og lukt, estetikk, bygningsmiljø og som øker kostnadene for 
virksomhetene. 
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På Forus vest vil det oppstå et stort behov for å skape en funksjonell bydel på 
tvers av kommunene, særlig for Stavanger og Sandnes. Kommunene kan få 
behov for flere felles offentlige servicetilbud. Kanskje vil Sola kunne løse behov 
for offentlig service internt i egen kommune. Dette vurderes som overkommelig 
og bør ikke hindre funksjonsblandingsalternativet. Men det må være 
gjennomtenkt før man velger å gjennomføre en slik utbygging. 
 
Selv om alternativet byr på incitamenter til å få inn bidrag til rekkefølgetiltak og 
det er lettere å begrunne nye behov, vurderer vi at kompleksiteten i 
gjennomføringen vil bli enda større enn i Basisalternativet. Hensynet til Forus 
sin rolle som drivkraft for næringsutvikling styrker konklusjonen om lav 
måloppnåelse i gjennomføringen av Funksjonsblandingsalternativet. 

 

 Måloppnåelse for strategien: Lav  
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Kapittel 5 Referanser og vedlegg 

5.1 Referanser 
Aktuelle kilder i arbeidet: 

 Planprogrammet for IKDP Forus 

 Stedsanalysen for IKDP Forus 

 Europan prosjektene  

 Forusvisjonen  

 Vannplan for Forus 

 Rapport fra ungdomsverksted august 2015  

 Merknadsheftet fra planprogramhøringen  

 Scenarier for Forus skrevet under åpent møte august 2015  

 Seminar med næringslivet mai 2016 

5.2 Vedlegg 
Til arbeidet med planprinsippene foreligger et eget notat om måloppnåelse innenfor transport. 
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