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INNKALLING TIL STYREMØTE I IKDP FORUS 20.04.2016
REFERANSE

JOURNALNR.

DATO

Sak nr.:
7/16

Referat fra Styrets møte 4. februar, vedlegg 1

8/16

Status i arbeidet med IKDP Forus, orientering til kommunene

9/16

Opplegg for studietur for styret oktober 2016

10/16

Presentasjoner:
- Forventninger til planarbeidet, Rogaland fylkeskommune v/ Christine Haver,
10+5 min.
- Orientering om Forusvisjonen v/ Helle Juul, 30+10 min.
- Stedsanalyse for IKDP Forus v/ KAP, Henrik Lundberg, 30+10 min.

11/16

Eventuelt

Med hilsen
Christine Sagen Helgø, leder for styret i IKDP Forus
Vedlegg:
- Saksbeskrivelser med vedlegg følger i dette dokumentet
- Til orientering: Notat om pågående planer. Styrets mandat og oversikt over medlemmer og
varamedlemmer.

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Forfall:
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PROTOKOLL FRA STYRETS MØTE 04.02.2016
VÅR REFERANSE

JOURNALNR.

DATO

Sak nr.:
1/16

Referat fra styrets møte 16. desember 2016
Vedtak: Godkjent uten merknader.

2/16

Muntlig orientering
M. Storli presenterte status, en viktig milepæl er nådd ved at Styret blir invitert
til å godkjenne planprogrammet.

3/16

Oppdatert framdriftsplan
Styret drøftet prosess og framdrift for behandling av planprinsipper, som
innebærer at valg av planprinsipp skal skje av kommunene ved nyttår
2016/2017.
Det blir en utfordring å holde planlagt framdrift. Arbeidsomfanget i planarbeidet
kan reduseres ved å inskrenke planområdet eller redusere detaljeringsgraden i
utredninger og plan.
Styret drøftet hvilke deler av randsonene som kan bli aktuelt å ta ut av
planområdet. Planområdet beholdes som vist i planprogrammet til det er avklart
hvilke planbehov som finnes i randsonene.
Vedtak:
- Styret gir tilslutning til presentert prosess og framdrift
- Endelig vedtak om valg av planprinsipp fattes gjennom kommunalpolitisk
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Sak nr.:
behandling
4/16

Fastsettelse av planprogram
Styret ga følgende innspill om endringer i planprogrammet: Styret påpekte at
mange regner Forus som landets viktigste næringsområde og at det må
framkomme i forordet. Forus benyttes som et samlebegrep for hele
planområdet, men flere steder har andre navn som vil bli benyttet når
delområder omtales. Forordet må få fram at planprogrammet kun er et første
skritt på veien til å lage planen, og forventet tidspunkt for endelig vedtatt plan
omtales.
Styret ønsker at prosjektleder presenterer planprogrammet under kommunenes
politiske behandling. Formidling om metode og planprinsippene vektlegges.
Vedtak:
Styret for IKDP Forus oversender utkast til endelig planprogram for IKDP Forus,
datert Sola 09.06.2015 og sist revidert Sola 29.01.2016, til kommunene Sola,
Sandnes og Stavanger for endelig fastsettelse, jfr plan- og bygningslovens § 41.

5/16

Kommunenes håndtering av parallelle planer
Saken viser at kommunen har hatt en gjennomgang av hvordan parallelle
planer skal håndteres mens IKDP Forus pågår. Styrets intensjon er at andre
planer må få en egnet behandling mens planarbeidet pågår. Spesielt
konfliktfylte saker kan luftes for Styret.
G.J. Aasland orienterte om at Stavanger kommune har fremmet Planprogram
for Tvedt-kvartalet til fastsettelse. Tydelige krav om oppfølging av
kommuneplan inngår. Det er i saken presisert at kommuneplanens
bestemmelser for handel ved motstrid gjelder foran gjeldende reguleringsplan,
og at det ikke kan forventes å få behandlet et planforslag i kommunen før
planprinsipp for IKDP Forus er valgt.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

6/16

Eventuelt
Styret drøftet behov for studietur i forbindelse med IKDP Forus. Det er særlig
relevant å se steder som kan gi innspill relatert til planprinsippene og hvilke
typer områder som fungerer godt. Styret ønsker en studietur med en
overnatting i august 2016.
Styret ber om at eksisterende materiale benyttes aktivt i planarbeidet,
Forusvisjonen og vannplan for Forus ble nevnt.
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Sak 8/16. Status i arbeidet med IKDP Forus, orientering til kommunene
Vedlegg til saken når den sendes til kommunene: Referat fra styrets møte 4. februar.
1. Bakgrunn
Styret for IKDP Forus leverer orienteringssaker til de tre kommunene om status i planarbeidet. Denne
saken handler om:
- kommunenes behandling av planprogrammet
- arbeidet med å utrede planprinsipper
- medvirkningsaktiviteter og samarbeid med næringslivet
- ferdigstilling av stedsanalyse som grunnlagsdokument
2. Kommunenes behandling av planprogrammet
Styret behandlet planprogrammet 4. februar og sendte planprogrammet til kommunene for
sluttbehandling og fastsettelse.
Rådmennene fulgte opp styrets vedtak med samme innstilling til vedtak: Planprogram for
Interkommunal kommunedelplan for Forus, datert Sola 09.06.2015 og sist revidert Sola 08.02.2016,
fastsettes, jfr. plan- og bygningslovens § 4-1.
Alle kommunene har behandlet planprogrammet i bystyret/kommunestyret. Alle kommunene vedtok
planprogrammet enstemmig.
Bystyret i Stavanger vedtok i tillegg noen innspill som de ønsker at styret vurderer. Et av innspillene
berører i stor grad arbeidet med planprinsippene og bør vurderes av styret nå, hvis Stavanger
kommune skal få en reell mulighet til å få sitt forslag vurdert: I det videre arbeidet ses det på hvordan
plasseringen av framtidig skinnegående kollektivtransport og annen kollektivtransport kan innpasses
i planområdet, med grensesnitt til eksisterende jernbane og med transportakser til flyplassen og det
nye sykehuset på Ullandhaug.
Rådmennene anbefaler at styret kommenterer innspillet slik:
Ved oppstart av planarbeidet ble det bestemt at bypakken skal ligge til grunn for planarbeidet.
Forslaget fra Stavanger kommune omtaler forventninger om infrastruktur i planen som er utenfor det
som finnes i bypakken. Forslaget har også konsekvenser utenfor planområdet til IKDP Forus og det
berører grunnprinsipper i Regionalplan Jæren både når det gjelder langsiktig grense for landbruk og
kollektivaksene. Innspillet handler om tema som må avklares i Regionalplan Jæren. IKDP Forus er
ikke egnet planverktøy for å håndtere problemstillingen.

De andre innspillene fra Stavanger vil bli vurdert i det videre arbeidet med IKDP Forus.
3. Status i arbeidet med planprinsipper og medvirkning
Prosjektgruppen har startet et intensivt arbeid med å utrede måloppnåelsen i tre planprinsipper for
IKDP Forus. Hensikten med utredningen er å vurdere utviklingen av Forus utfra regionale
helhetsløsninger. Hva trenger regionen av Forus?- er et spørsmål vi vil at utredningen skal svare på.
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Overordnede og regionale myndigheter vil delta i arbeidsmøter der vi vil drøfte og avklare
planprinsippenes måloppnåelse. Statens vegvesen, Jernbaneverket, fylkeskommunen og
Fylkesmannen er aktuelle samarbeidspartnere.
De tre planprinsippene blir visualisert med bruk av ulike teknikker. Hensikten er å lykkes med god
formidling til alle som skal være med å vurdere planprinsippene. Det blir viktig å nå ut med et godt
grunnlag for å forstå hvordan Forus kan framstå i de tre planprinsippene.
Næringslivet er en særlig aktuell gruppe å samarbeide med når vi skal vurdere måloppnåelsen i de tre
planprinsippene. Planprogrammet har pekt på visjon, mål og flere strategier som handler om
satsingsområder for næringslivet. Det er vesentlig å lære mer om hvordan næringslivet vil jobbe i
framtiden og hvilke muligheter planprinsippene åpner for. I forlengelsen av Forusdagen 28. april,
følger vi derfor opp med et verksted 3. mai der formålet er å finne ut hvordan de tre planprinsippene
betjener næringslivet i regionen. Seminaret 3. mai blir målrettet mot en rekke aktører som kan delta i
helhetlig diskusjon om utvikling av Forus.
Vi planlegger også å gjennomføre et regionseminar for kommunenes politiske og administrative
ledelse. Vi tar utgangspunkt i medlemskommunene i Greater Stavanger. Der kan også både styret og
andre politikere i de tre eierkommunene delta. Hensikten vil være å nå ut til hele regionen med
informasjon, og motta tilbakemeldinger fra nabokommunene om hovedspørsmålene knyttet til Forus
sin framtidige rolle i regionen. På grunn av det høye tidspresset i utredningsarbeidet fram til
sommeren, vil det seminaret bli gjennomført i september. Da kan seminaret gjennomføres mens
høring om planprinsippene pågår.
Åpent møte om utredning av planprinsipper og anbefalt planprinsipp gjennomføres som tidligere
planlagt i september. Andre medvirkningsaktiviteter er planlagt å skje når kommunene har vedtatt
planprinsipp og vi har startet arbeidet med å lage planforslaget.

4. Stedsanalyse for IKDP Forus
IKDP Forus mottok 500 000 kr i økonomisk støtte fra KMD til bruk i 2014/2015. Noe av pengene ble
brukt til inspirasjonsseminar for styret mai 2015 og medvirkningsaktiviteter i høringsperioden til
planprogrammet i august 2015. Resten ble benyttet til å lage en helhetlig stedsanalyse for hele
planområdet, og etter en naturrealistisk metode som er godt egnet til å få et godt
informasjonsgrunnlag. Stedsanalysen er nå ferdig og er utarbeidet av arkitektfirmaet KAP.
Stedsanalysen blir tilgjengelig på prosjektets nettside https://ikdpforus.com/ før styrets møte.
Det finnes en mengde rapporter om Forus og disse har gitt aktuelle innspill til den oppdaterte
stedsanalysen. Stedsanalysen inneholder både en mengde registreringer og utfyllende analyser
innenfor ulike tema som vi får behov for å jobbe med.
I den siste delen i stedsanalysen oppsummerer konsulenten sine faglige råd for utvikling av Forus.
Denne delen gir aktuelle og svært foreløpige innspill med bakgrunn i analysen som er gjort.
Prosjektgruppen har bestilt anbefalingene for å få frittstående innspill om utvikling av Forus i en
regional kontekst. Prosjektgruppen for IKDP Forus har ikke påvirket innholdet i anbefalingene.
Første anledning til å bruke stedsanalysen blir i arbeidet med planprinsippene. Den blir også verdifull
når vi starter planutformingen etter at planprinsipp er valgt.

5. Samarbeid med næringslivet og fokus på næringsutvikling
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Prosjektgruppen har innledet et samarbeid med Greater Stavanger for å få til et tettere samarbeid med
bredden av næringslivet i regionen. Greater Stavanger er en samlende og felles aktør for de tre
kommunene, og de tre næringssjefene er også involvert før vi tar kontakt med næringslivet. Seminaret
med næringslivet 3. mai vil danne oppstarten på dette utvidede samarbeidet.
Planen er å danne en aktiv referansegruppe som følger planarbeidet fram til planen er vedtatt og møtes
en gang per halvår og oftere ved behov. Hensikten er å nå ut med oppdatert informasjon til
næringsaktørene og motta innspill til planarbeidet. Vi ønsker å lykkes med en plan som er bredt
forankret hos næringsaktørene.
Aktuelle medlemmer er representanter fra Næringsforeningen, Forus Næringspark, UiS og bedrifter
innenfor en god miks av bransjer og næringskategorier. Referansegruppen skal ivareta et regionalt
ståsted og blir derfor etablert med næringsaktører lokalisert både på Forus og andre steder i regionen.
IRIS og UiS har startet et FoU-prosjekt om «Omstilling for kunnskapsbasert konkurransekraft».
Prosjektet har hele regionen som studieområde. Dette er et arbeid som IKDP Forus vil følge med på,
gi innspill til og dra nytte av i planarbeidet.

6. Framdrift for IKDP Forus
Her er framdriftsplanen slik slik den også finnes i vedtatt planprogram:
Aktivitet
Utredningsfase i to deler
Utredning av planprinsipp – Fase 1
Medvirkning i fase 1: Næringslivet og kommuneledelsen i
Jær-kommunene
Begrenset høring og åpent møte om valg av planprinsipp
Kommunene vedtar planprinsipp
Utrede planforslag med konsekvensutredning – Fase 2
Medvirkning i fase 2: Nabolag, berørte, ungdom
Oppsummere utredninger og føringer for planforslaget
Utarbeide planforslag
Samfunnsdel, planbeskrivelse, konsekvensutredning,
risiko/sårbarhet, plankart, bestemmelser/retningslinjer
Styret oversender planutkast til kommunene
Kommunene vedtar utleggelse
Offentlig ettersyn og høring
Merknadsbehandling
Bearbeiding/sluttbehandling
Bearbeide planforslag
Styret oversender planutkast til kommunene
Kommunene vedtar Interkommunal KDP Forus

2016

2017

2018

2 kvartal
2 kvartal
3 kvartal
4 kvartal
4 kvartal

2 kvartal
1 kvartal
2 kvartal
2-4 kvartal
4 kvartal
1 kvartal
2 kvartal
2 kvartal
3 kvartal
4 kvartal
4 kvartal

Styret behandler planprinsipp tidlig i desember. Det er kommunene som deretter skal vedta
planprinsippet som skal legges til grunn for planutarbeidelsen.

7. Forslag til vedtak
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-

Styret slutter seg til vurderingen i pkt 2 over, om innspillet fra Stavanger kommune i
forbindelse med behandling av planprogrammet.

-

Saken tas til orientering
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Sak 9/16. Opplegg for styrets studietur oktober 2016
Vedlegg:

Notat om aktuelle reisemål for styrets studietur oktober 2016

1. Bakgrunn
Styret bekreftet i møtet 4. februar at de ønsker en studietur, følgende ble referert:
Styret drøftet behov for studietur i forbindelse med IKDP Forus. Det er særlig relevant å se steder som
kan gi innspill relatert til planprinsippene og hvilke typer områder som fungerer godt. Styret ønsker en
studietur med en overnatting i august 2016.
Da styremedlemmenes kalendere ble sjekket for å avklare møtekalender for 2016, forsøkte
sekretærene å finne mulig tidspunkt så tidlig som mulig etter ferien. 4-5. oktober er antydet, men
sannsynligvis må turen utsettes til senere i oktober.

2. Reisemål og tema for studieturen
Styret skal anbefale planprinsipp i august som sendes på høring til myndighetene. Studieturen
gkennomføres senere mens høringen avsluttes. Styret får derfor bgrenset mulighet til å endre
hovedretningen for Forus som følge av innspill under studieturen. Det er mer aktuelt at vi tilpasser
opplegget på studieturen for å belyse spesielle problemstillinger i det anbefalte planprinsippet. Det får
vi tid til å tilpasse etter at styret har gitt sin anbefaling i møtet 22. august. Andre aktuelle tema for
studieturen er prosesser som sikrer gjennomføring i samsvar med vedtatte mål og politikernes roller i
utviklingen. Det er også interessant å se områder som lykkes med å integrere «skitne»
næringsfunksjoner i vellykkede blandede områder. Og å se områder som inviterer til innovasjon i
næringslivet.
Styret ønsker en overnatting. Vi vurderer det slik at det begrenser hvor mye tid vi kan bruke på fly og
transport. Vi har valgt å undersøke tre reisemål:
- Eindhoven
- Malmø/København
- Oslo
Eindhoven kjenner vi en del til fra mai 2015 da styret hadde inspirasjonsseminar med besøk fra
Eindhoven. Vi har i tillegg vurdert København/Malmø og Oslo for å finne ut om vi kan reise til en by
med direkte flyforbindelse. Vi har prioritert byene som ligger nærmest.
Vedlegget presenterer mulige steder for befaring i de tre reisemålene.

3. Reisetider
Eindhoven
Eindhoven: ingen direkte fly, men Eindhoven nås via Amsterdam og leid buss (1,5 t) en vei.
Det betyr at hele styret må reise samlet. Det blir vanskelig for noen å reise på andre tider enn
resten av styret. Anbefaler avreise fra Stavanger om kvelden 3. oktober.
Tur
Avgang SVG
18:10
6:00

Adkomst AMS
19:45
7:30

Eindhoven
22:15
10:00

Side 8 av 26

Retur
Eindhoven
17:00

Avgang AMS
20:55

Ankomst SVG
22:20

Øresund
København har god forbindelse, direktefly.
Tur
Avgang SVG
6.30

Ankomst CPH
7.40

Malmø
9.10

Retur
Malmø
19.20

Avgang CPH
20.50

Ankomst SVG
22.00

4. Vurderinger og anbefaling om reisemål
Vedlegget viser mer detaljert hva som er å se.
Generelt gjelder at det er svært vanskelig å finne nyutviklede områder som legger til rette for
etablering av industri/lab/lager funksjoner, heller ikke i småskala. Dette er svært relevant i planen for
Forus, og det inngår i måltabellen at slike funksjoner skal ha en framtidig plass på Forus.
Her er oppsummeringer om de tre reisemålene vi har vurdert:
Oslo:
Nydalen og Fornebu virker relevante for IKDP Forus. Lysaker er særlig relevant fordi området
utvikles i samarbeid mellom to kommuner Bærum og Oslo.
Av andre aktuelle transformasjonsområder i Oslo er Hovinbyen og områder i Groruddalen og Alna.
Dette er store områder med stort potensiale for omforming. Men disse områdene er fortsatt på et tidlig
planstadium og det er foreløpig ingen konkrete utbygginger for befaring i disse områdene. Styret
kjenner allerede litt til Hovinbyen gjennom presentasjonen Erling Dokk Holm ga i seminaret mai
2015.
I Oslo kan det være aktuelt å møte statsetatene for å drøfte utvikling av Forus. Stig Eide i Plan og
bygningsetaten har vært kontaktperson og kan sannsynligvis lage et opplegg for oss i Oslo.
København og Malmø:
Innovasjonsmiljøet i delområdet Linjen innenfor Vestra Hamnen er svært relevant å besøke. Ellers
bygges Vestra Hamnen ut innenfor andre rammer enn det som er sannsynlig på Forus. Kun blandet
bebyggelse og bymessig design. Malmø kan vise til god erfaring med planprosesser der de oppnår god
forankring fra oppstart som sørger for at utviklingen gjennomføres etter intensjonene.
Hvis vi drar til Malmø/København har vi et godt nettverk å benytte gjennom Nordic City Network.
Per Riisom viser stor interesse for å ta i mot oss og lage et opplegg for oss. Han er også interessert i
Stavanger og Forus fordi den neste konferansen til Nordic City Network planlegges våren 2017 og
skal være i Stavanger.
Eindhoven:
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Er sannsynligvis det byområdet som innholdsmessig er mest interessant for å vurdere
utviklingsretninger i de tre planprinsippene. Eindhoven er svært relevant med bakgrunn i en stor
omstillingsprosess som fortsatt pågår etter at Phillips flyttet ut. Eindhoven er godt i gang med en
lignende og stor omstillingsprosess som den vår region forbereder seg til. Nederland har også
erfaringer med krav om tilpassing innenfor soner der industri får sin plass.
Vi har etablert kontakt gjennom seminaret mai 2015 og gjennom nederlanske kolleger i og utenfor
IKDP Forus-prosjektet som jobber på Nord-Jæren. Triangulum-prosjektet har også aktuelle
kontaktpersoner. Vi har også et medlem i prosjektgruppen som kan ta en aktiv rolle i forberedelsene.
Anbefaling av reisested:
Rådmennene vurderer at alle byene som vi har undersøkt har relevante steder å besøke.
Eindhoven kan vise de mest relevante byområdene for framtidens Forus. Vi har også etablert gode
kontakter der allerede, som har vært her og kjenner litt til Forus. For å få bedre tid til reisen anbefaler
vi at vi reiser fra Stavanger etter arbeidstid mandag 3. oktober.

5. Hvem skal reise i tillegg til styret?
Prosjektgruppen vil reise på studietur til samme destinasjon før styret. Prosjektgruppen har behov for
faglige innspill for planlegging av lignende områder. Med å reise til samme sted, får prosjektgruppen
lignende bakgrunnsforståelse som styret når det senere blir aktuelt å referere til informasjon og
opplevelser på studieturen. Prosjektgruppen får også mulighet til å justere opplegget til styrets
studietur med bakgrunn i egne erfaringer.
Rådmannsgruppen vil vurdere hvem av kommunenes direktører og/eller rådmenn som deltar på styrets
studietur. Prosjektleder deltar på styrets studietur.

6. Videre forberedelser
Det haster å avklare reisemål og hvem som skal reise. Videre forberedelser kan skje fram til høsten.
Programmet bør i noen grad tilpasses innholdet i planprinsippet styret anbefaler.
I videre forberedelser forutsetter rådmennene at:
- Kostnader til den enkeltes reise og opphold dekkes av budsjettet der den enkelte
politiker/ansatte hører til. IKDP Forus dekker reise og opphold kun for prosjektleder og
eventuelle felles kostnader.
- Prosjektgruppen anbefaler reisemåte/tid og hotell. Den enkelte politiker/ansatte bestiller reise
og overnatting.
- Prosjektgruppen anbefaler program og avtaler med kontaktpersoner som bistår oss.
- Hvis politikerne ønsker politiske møter, arrangeres det av kommunenes politiske sekretærer.

7. Forslag til vedtak
Styret reiser til Eindhoven. Tidspunkt avklares etter styremøtet.
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Vedlegg 1

Aktuelle reisemål for styrets studietur oktober 2016.
1. Oslo
Nydalen

Opprinnelig kommundeleplan

Masterplan ny Nydalen (2014-15)

Prosjektinfo
Transformasjonen av Nydalen startet på begynnelsen av 1990-tallet med vedtak av kommunedelplaner
for Nydalen og Akerselva Miljøpark.
I dag er det utbygd ca. 550.000 m2 med kontor, næring, undervisning og bolig i nord-sydaksen langs
Akerselva.
Fra å være et typisk industriområde er det blitt et levende bydelssenter i bydel Nordre Aker. Det er
omtrent 4.000 mennesker som nå bor og ca. 18.000 som jobber og studerer i Nydalen.
Lenker
http://nab.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=11098
http://www.mynewsdesk.com/no/mad/news/det-nye-nydalen-79277
http://www.fremtidensby.no/byutvikling/nydalen-vokser-i-flere-retninger

Forus lenk
 Næringsliv
 Transformasjon midt i byen. Transformasjon av gammel industriområde.
 Urbanitet
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Skøyen, (N)

Prosjektinfo:
 Har hatt lignende innledende prosess i 2015 som vår avklaring av planprinsipp. Kommunen
har vedtatt «byplangrep Skøyen» som legges til grunn for områderegulering og som
kommunen nå benytter ved vurdering av planer som fremmes parallelt med at de utarbeider
områderegulering.
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydel-ullern/politikk-bydelullern/politiske-saker-bydel-ullern/2015/byplangrep-skoyen-article24803.html
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Fornebu, (N)

Masterplan

Juni 2010

Prosjektinfo
 Transformasjon av gamle flyplassen Fornebu.
 Transformasjon i gang satt.
 Skape boliger for 15.000 – 20.000 nye innbyggere
 20.000 arbeidsplasser
 Etablering mellom 2000 – 2030
Lenker
http://www.itfornebu.no/
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1395060
https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/fornebu/ med bl.
Forus lenk
 Skape urbanitet
 Tabula rasa
 Fokus på utvikling – etablering av en helt ny bydel
 Deler av Fornebu er planlagt som rene næringsområder
 KDP Fornebu kan gi innspill til IKDP Forus
 Utviklingen av Lysaker omfatter både Oslo og Bærum kommuner, og er i så måte interessant
med hensyn på interkommunalt samarbeid
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Hovinbyen (N)

Prosjekt info
Hovinbyen består av flere delområder med ulik identitet og rolle, men har til felles at de ligger i
randsonen av indre by. Området har stort potensiale for transformasjon til en tett by med boliger,
butikker og kontorer.
 27.000 boliger
 2.500.000 m2 næringsareal
 Prosjektet strekker seg fra 2014-2030.
Det er i gang satt idékonkurransen. I konkurransen skal deltakerne gi framtidsbilder mot 2050.
Konkret er konkurransen delt i tre:
 overordnede grep for hele området,
 en fordypning i et område som også skal innlemme Valle Hovin med tilknytninger til
omkringliggende områder,
 og dypdykk i selvvalgt tema eller område.
Hensikt med konkurransen
 Utforme et byplangrep som inkluderer eksisterende kvaliteter og utfordringer i kombinasjon med
nye elementer
 Løse utfordringer som står i veien for bymessig utvikling av Hovinbyen
 Skape illustrasjoner og fremtidsbilder av hva slags sted Hovinbyen kan være
 Gi innspill og ideer til områder og temaer som bør følges opp/studeres nærmere
 Foreslå tiltak som kan fylle området med innhold, liv og form
 Gi nye og gode assosiasjoner og forventninger til det fremtidige Hovinbyen
 Øke oppmerksomheten og danne grunnlag for debatt rundt Hovinbyens framtid.

Lenker
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https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/prosjekter/hovinbyen/ på denne
hjemmesiden finnes flere lenker om planprogram, planoppstart osv.
http://byplanoslo.no/content/idekonkurranse-hovinbyen-framtidsbilder-mot-2050
http://doga.no/nyhet/bygger-ny-identitet-i-hovinbyen

Kontakter
Prosjektleder for strategisk plan, Silje Hoftun, Telefon: 23 49 11 39, E-post:
silje.hoftun@pbe.oslo.kommune.no
Forus lenk
 Urbanitet (bolig, flerfunksjon)
 Kompleksitet
 Skape kvalitet utenom ’ Tabula Rasa’
 Transport
 Transformasjon i pågående eksisterende område
 På tidlig planstadium, lite relevant for befaring

Relevante tema i Oslo som omhandler næringsutvikling generelt:
Oxford Research gjennomfører en kartlegging av næringsnettverk og næringsklynger i Osloregionen: http://oxfordresearch.no/4396
Byregionprogrammet i regi av KMD, bl.a. om Tromsøregionen:
http://62.63.19.6/eInnsyn/RegistryEntry/ShowDocument?registryEntryId=153991&documentId=1989
25

Side 15 av 26

2. Eindhoven

Strijp – S og andre

High tech campus

Strijp-S

Prosjektinfo
Eindhoven: 220.000 innbyggere
Strijp S
 2700 daa
 Transformasjon av gammelt Philips næringsområde til et nytt urbant sentrum
 460.000 m2 blandet formål (630 boliger, kontor, kultur)
 Transport
 CO2
 2002 - 2020
Brainport
 Verdiskaping: teknologi og design: knowledge.
High tech campus
 Verdiskaping: knowledge
 10.000 høyverdige arbeidsplasser
 1 km2
 Grønntdrag og kontor – næringsliv
 Transport: sammenkjøring, offentlig transport, sykkel
 Fjernkjøling og varme. CO2
Venlo
 Verdiskaping – profilering – etablering temaer
 218500 daa.
 Transport logistikk og agrikultur.

Lenker
http://www.dcgv.nl/nl/gebiedsontwikkeling
http://www.greenportvenlo.nl/nl
http://www.brainport.nl/
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http://www.brainportdevelopment.nl/
http://www.strijp-s.nl/nl/home
http://www.rsh-p.com/work/all_projects/eindhoven_masterplan
http://www.kennisbankherbestemming.nu/projecten/strijp-s-eindhoven
Kontakter
Koos.seerden@rho.nl (han har flere kontakter, både kommunal og privat).
Informatiecentrum DE PORTIERSLOGE INFORMATIEPORTAAL STRIJP-S
Bezoekadres Torenallee 1, Eindhoven
040-2979115 – groepen@vvveindhoven.nl
Urban Exchange v/ Huub Kloosterman og Simon Dona, http://www.urbanxchange.nl/
Cees Donkers, foredragsholder på seminaret 28. mai 2015
Forus lenk
 Verdiskaping
 Næringsliv
 Høyverdige boligområder i nærheten
 High Tekcampus
 Urbanitet – bærekraft
 Tematisering
 Kompleksitet
 Omstilling i næringslivet
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3. København og Malmø
Forslag mottatt fra Nordic City Network v/ Per Riisom:
Formål.
At se og høre om interessante 1) innovative og attraktive bymiljøer og projekter (endnu ikke
realiserede) samt 2) innovative næringsmiljøer og urbane virksomheder.
Varighed: 2 dage.
Eventuelt miniforedrag: (F)
København
1. Ørestaden (ny by) og Rambølls nye domicil (virksomheden udformet som by)(F),
2. Holmen, et kreativt næringsmiljø og charmerende bymiljø,
3. Carlsberg Byen (det gamle Carlsberg bryggeri), byomdannelse, den attraktive by(F),
4. Nordhavnen, en ny blandet by under planlægning og opbygning (By&Havn)(F),
5. Superkilen på Nørrebro, et socialt og kulturelt byprojekt med stor succes,
6. Cykelslangen, en cykelsti der slynger sig rundt i byen,
7. Hellerup Havn, et moderne og eksklusivt erhvervs- og boligmiljø.
Malmø/Lund
1. The Line/Vestra Hamnen, et tidligere værftsområde, der er omdannet til moderne blandet
ny med mange virksomheder og institutioner samt gammel industri. The Line er et
delområde med mange arbejdspladser og virksomheder, der skal videreudvikles til verdens
mest innovative bydel, og Sveriges første sharing City. Der er udarbejdet et Atlas over
virksomheder og strategier, og dannet en forening af virksomheder og kommune, der vil
arbejde for denne udvikling (F),
2. Medie Evolution City, et erhvervsmiljø for medievirksomheder midt på The Line (F),
3. Universitetet som urban virksomhed, ligger på The Line (F)
4. Flere virksomheder kan besøges,
5. Kundskabsstrøget i Lund. Det forbinder universitet,mforsketpark, erhvervsområder med
city via kundskabsstrøket (F).
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Malmø (S)

Prosjekt beskrivelse
 160 ha 16000 daa / Bo 01 = 25 ha – 2500 da (den røde firkanten)
 10.000 nye innbyggere cirka 4.000 - 5.000 boliger. 20.000 arbeidsplasser.
 Linjen er en 2 km lang strekning med et innovativt næringsmiljø
BO01 i det gamle industriområdet Västra Hämnen i Malmø er spennende i byutviklingssammenheng.
BO01 er Sveriges første bydel som beviser at det går an å bygge et klimanøytralt energisystem
Lenker:
http://malmo.se/download/18.7101b483110ca54a562800010420/1383649557450/westernharbour06.p
df
http://malmo.se/English/Sustainable-City-Development/Bo01---Western-Harbour.html
http://malmolinjen.se/
Kontakter
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, miljo@malmo.se, Tel: 040-34 10 00, Bergsgatan 17
Nordic City Network v/ Per Riisom og Christer Larsson
Forus lenk
 Skape identitet, urbanitet, bærekraftige samfunn.
 Mye fokus på boliger, mindre næring
 Delområdet Linjen er svært relevant med tanke på å legge til rette for innovasjon
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København (Dk)
Nørre Campus/ Copenhagen Science City:

-

en ny kunnskapsby der ny plan er vedtatt

http://www.tu.no/artikler/kobenhavn-bygger-egen-vitenbydel/245760
http://copenhagensciencecity.dk/

Ørestad:
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Ørestad strekker seg ut fra flyplassen til det gamle København sentrum. Det er et område preget av
blanding: kontor, natur, park og grønt, golfbane og boliger.
Ørestad City er det delområdet som er mest sammenliknbar med Forus: her finnes handel, bolig, og
kontor (mest kat.1 næring).
I området bygges nå flere store arenaer innenfor det som kalles Arenakvarteret.
http://www.orestad.dk/

Hellerup :
Vi har foreløpig ikke noe dokumentasjon om Hellerup. Tror det er et område som ble igangsatt i
90tallet. Det er et område som er preget av kontor – bolig og utemiljø. Området har kanskje potensial
for et besøk.
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IKDP Forus, Oversikt over pågående reguleringsplaner per mars 2016
Dette er fast vedlegg som ajourholdes til hvert møte i styret. Notatet sendes til orientering, og
uten egen sak i styrets møte.
Oversikten omfatter pågående reguleringsplaner innenfor planområdet for IKDP Forus hvor det er
avertert planoppstart og vi kjenner til at det pågår reguleringsarbeid.
Planene er vist med plan-id på kartet.

Planer i Stavanger:
Plan 2549P Detaljregulering for felt C1, Hinna bydel (IKEA).
Planen har vært utlagt til offentlig ettersyn. Fylkesmannen og fylkesutvalget fremmet innsigelse iht.
regionplanens bestemmelser mht. parkering. Planen er korrigert iht. fylkesutvalgets enstemmige
vedtak/tolkning av bestemmelsene. Fylkesmannen har fastholdt sin innsigelse etter drøftingsmøte.
Planen ble vedtatt av kommunalstyret for byutvikling 03.03.16. Det vil bli avholdt mekling med
fylkesmannen før planen fremmes for bystyret.
Plan 2299, reguleringsplan for fv. 44, Gausel stasjon – Hans og Grete stien.
Planen (Stavangerdelen) har vært utlagt til offentlig ettersyn. Det er fremkommet en rekke
forhold/innsigelser som må avklares, før planen fremmes til 2.gangsbehandling. Sandnesdelen av
planen har også vært utlagt til offentlig ettersyn.
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Plan 2480, Områderegulering for deler av Forus øst, Hinna bydel.
Planområdet, ca. 550 daa, omfatter i hovedsak regulert og delvis utbygd næringsareal. Målet med
planen er å tilrettelegge for utvikling/byomforming av en moderne, kortreist og mest mulig fullverdig
bydel med kombinerte formål næring/bolig og relaterte flerfunksjonelle sentre/knutepunkter, dette
optimalt tilpasset landskap, infrastruktur/transport og det regionale by systemet. Planen ble vedtatt av
kommunalstyret for byutvikling rett før jul. Bystyret utsatte planen i januar for å avholde dialogmøte
med de større grunneierne før behandling. Det er med bakgrunn i planforslaget avholdt oppstartsmøte
for utarbeiding av 3 private detaljreguleringsplaner innenfor planområdet.
Plan 2556P, Reguleringsplan for boligfelt Forusskogen 34, Hinna bydel.
Planoppstart ble varslet i regi av Dimensjon rådgiving 13.11.2014. Planen omfatter et mindre infill
prosjekt i et etablert boligområde.
Plan 2597P, Reguleringsplan for Tvedt-kvartalet.
Planen legger opp til omforming fortetning av Tvedt-kvartalet med mer bymessig bebyggelse, etter at
nylig vedtatt plan, kollektivtrasé i Lagerveien, har omgjort hovedatkomsten til Tvedt senteret til
kollektivtrasé. Planen forutsettes å være i dialog med IKDP Forus der den ikke har hjemmel i
gjeldende overordnede planer. Planprogram ble fastsatt i februar. Det ble her videre vedtatt at
planforslaget ikke skal 1.gangsbehandles før det er valgt planprinsipp i IKDP Forus.
Sola kommune har signalisert at de vil vurdere innsigelse dersom handelsarealet blir utvidet i
konkurranse med Sola sentrum.
Plan 2596, Regulering av bussvei langs Foruskanalen.
Planoppstart ble varslet av Statens vegvesen 03.11.2015. Plan forutsettes 1. gangsbehandlet før
sommeren 2016.

Planer i Sola:
0542 Detaljregulering for høyverdig kollektivtrasé fra Forus til Sola sentrum – detaljregulering.
 Varsel om planoppstart 20.01.2015
 Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for høyverdig kollektivtrasé fra Forus til Sola
sentrum over Skadberg. Planforslaget vil også fastlegge plassering av holdeplasser, og vil sikre
gang- og sykkelforbindelse langs kollektivtraseen.
 Forslagstiller: offentlig – Sola kommune og Rogaland fylkeskommune
0554 Detaljplan for Varaberg - detaljregulering
 Varsel om planoppstart 18.12.2014
 Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av 80-100 nye boliger,
offentlig/privat tjenesteyting og forretning.
 Forslagstiller: Privat - BS Eiendomsutvikling
0539 Litlaberget vest – detaljregulering
 Varsel om planoppstart 12. 11.2013
 Tiltaket omfatter regulering av mindre boligfelt på Skadberg. Planforslaget legger til rette for
private og kommunale boliger med tilhørende anlegg.
 Forslagstiller: Sola kommune / eiendomsseksjon
0543 Forus felt F – detaljregulering
 Varsel om planoppstart 08.02.2013
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Hovedmål med planen er følgende:
Kontorandel endres fra maksimalt tillatt 50 % utnyttelse til maksimalt 100 % utnyttelse for
hvert enkelt byggetiltak.
Maksimalt tomteutnyttelse endres fra 150 % BRA til 200% BRA.
Øverste etasje kan utgjøre 100 % av underliggende etasje.
Forslagstiller: Forus Næringspark

0548 Forus næringspark felt C1 - Ikea
 Varsel om planoppstart 15.08.2014
 Fastsettelse av planprogrammet 25.02.2014
 1.gangsbehandling 10.06.2015 med sommerfullmakt. 2.gangsbehandling forutsatt i april-16.
 Hovedmål med planen er å legge til rette for parkeringsareal for IKEA (plan 2549P i Stavanger
kommune) Forslagstiller: IKEA
Planer i Sandnes:
2009119, Detaljregulering for kollektivfelt langs rv. 44 fra Gausel stasjon til Hans og Grete stien
 Varsel om planoppstart 02.02.2009
 Statens vegvesen er forslagsstiller.
 Nytt varsel om oppstart: 02.03.2015
 Planen var til 1. gangsbehandling 30.09.2015
 Planen er på høring, med høringsfrist 22.01.2016
2012126,"Detaljregulering for boligområde, Prinsens vei – Eventyrveien – Gamleveien fv. 314, gnr.
69 bnr. 133 m.fl., Lura"
 Varsel om planoppstart 15.06.2013
 Formålet med planen er å legge til rette for boligformål. Planområdet er i gjeldende
kommuneplan for Sandnes 2011-2025 disponert som næringsformål og bolig.
 Planprogram fastsatt 17.09.2014.
 Planen var til 1. gangsbehandling 30.09.2015.
201329-05,"Detaljregulering for gnr. 67, bnr. 205 og 206 i felt B10, Forus"
 1. gangsbehandling 19.03.2014
 Kontorbygg med inntil 15 000 m2.
 Innsigelse foreligger fra fylkesmannen, grunnet høy parkeringsdekning.
2014105,"Detaljregulering for næring på gnr.67, bnr.149, Forus"
Statoils nye hovedkvarter
 Var til 1. gangsbehandling 10.12.2014
 Har vært til mekling hos FM og RFK angående parkeringsdekning, 19.10.2015. Mekling er
løst med følgende utfall: «Parkeringsdekningen skal være i samsvar med regionalplan og
kommuneplan, dvs. 0,75 – 1,0 parkeringsplasser/100 m2. Dersom det kan dokumenteres en
utnyttingsgrad på minst 4,5 kontorarbeidsplasser/100 m2 BRA, kan parkeringsdekningen settes
til inntil 1,2 plasser/100 m2.»
 Det forventes at planen sluttbehandles i løpet av våren 2016.
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2014114, Detaljregulering for kollektivanlegg fra Lagerveien til Fv 443 Forusbeen
 Varsel om planoppstart 25.08.2014
 Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videreføring av eksisterende og planlagt
kollektivtrasé i øst-vest retning på Forus. Planforslaget vil også sikre holdeplasser og gang- og
sykkelforbindelse langs kollektivtraseen.
2008315-02, Detaljregulering for felt BFK og KBA2 Lura bydelssenter
 Varsel om planoppstart 08.12.2014
 Det planlegges regulert inn ca. 300 leiligheter, i samsvar med gjeldende plan.
2014122, Detaljregulering for Lurahammeren
 Varsel om planoppstart 20.06.2014
 Regulerer til bolig i tråd med formål kommuneplan, med omtrent 100 boenheter.
 Var til 1. gangsbehandling 10.06.2015
 Planen er nå vedtatt av bystyret
2012121, Detaljregulering for renovasjonsanlegg på gnr. 67 - bnr. 280 m.fl. Stokka
 Var til 1. gangsbehandling 14.01.2015
 Nytt avfallssorteringsanlegg planlegges øst for dagens avfallsbehandling
 Planen ble godkjent i bystyret 17.11.2015.
 Godkjent plan ble påklaget.
2014137, Detaljregulering for gnr 67 bnr 131 og 141, Grenseveien, Forus
 Varsel om planoppstart 16.04.2015
 Nye kontorlokaler på 81 000 BRA, planlagt i to bygg på 18 etasjer, utnyttelse 330 % BRA.
 Planprogram ble fastsatt 26.08.2015.
 Planen ble stilt i bero 06.01.2016.
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Mandatarket gir oversikt over styrets varamedlemmer. Ved forfall har styrets faste medlemmer ansvar
for å melde det til den som skal stille som vara. Fast medlem melder forfall til prosjektleder og om
vara stiller. Varamedlemmene mottar kopi av alle utsendinger til styret.

Mandat for styret
Mandat:
Sikre politisk styring og deltakelse i prosessen.
Arbeidsform:
a)
b)
c)
d)

Sørge for rutiner som sikrer politisk dialog og forankring i egen kommune
Behandle kvartalsvis orientering/statusrapport for prosjektet
Ta stilling til forslag til planprogram og legge dette ut til offentlig ettersyn
Vurdere innkomne merknader som grunnlag for endelig innstilling av planprogram til
kommunene. Kommunene vedtar planprogrammet.
e) Ta stilling til planforslaget, og innstille til kommunene om å legge planforslaget ut til
offentlig ettersyn.
f) Vurdere innkomne merknader, herunder behov for og gjennomføring av
tilleggshøringer. Innstille til kommunene om å vedta endelig planforslag.
g) Drøfte og gi innspill til planarbeidet

Oppdatert etter styrets møte
16.12.2015:
Gruppeleder (koordinator):
Christine Sagen Helgø
Nestleder:
Stanley Wirak
Gruppemedlemmer
Varamedlemmer
Stanley Wirak (Ap)
Heidi Bjerga (Sv)
Unni Østråt Egeland (H)
Olav Birkeland (H)
Martin S. Håland (Sp)
Inger Lise Erga (FrP)
Ole Ueland (H)
Nora Nilsen (H)
Ine Marit T Bertelsen (V)
Stian Lie Hagen (V)
Roar Johannessen (FrP)
Leif Arild Lie (Sp)
Christine Sagen Helgø (H)
Egil Olsen (H)
Kari Raustein (FrP)
Christian Wedler (FrP)
Kari Nessa Nordtun (Ap)
Cecilie Bjelland (Ap)
Solveig Ege Tengesdal (KrF) deltar som observatør
Framdriftsplan

Kommune
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sola
Sola
Sola
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Rogaland fylkeskommune

Møter iht. vedtatt møteplan, når det er milepæler i planprosessen og/eller behov for
politiske avklaringer.
Gruppen rapporterer til:
Kommunene
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