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Gruppe 

 
Rådmannsgruppen for IKDP Forus 

Møtested Stavanger kommune, rådhuset, 8. etasje 

Møtedato/-tid: 17. februar, kl. 13:00-15:00 

Til: Ingrid Nordbø, Bodil Sivertsen, Kristin Barvik, Arve B. Nyland, Gunn Jorunn Aasland, Per 
Kristian Vareide 

Kopi til: Prosjektgruppen: Siri Jacobsen, Ole Martin Lund, Mona Skarås, Simon Tamminga, Martin 
Lillesand, Anne Sviland, Ida Andreassen, Martin Tengesdal Torstenbø, Ingrid Eileraas. 
Kommunikasjonsrådgiverne: Ole Jørgen Alstadseter, Lene Klovning Jørpeland, Marthe 
Berge. Næringsansvarlige: Ingrid Iversen, Nina Høiland, Tone Grindland 

  
Emne: INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSGRUPPEN FOR IKDP FORUS 17.02.2017  

Sak nr.:  

Sak 9/17 Referat fra møte i rådmannsgruppen 30. januar (vedlegg 1) 
 

Sak 10/17 Muntlig orientering om status v/ prosjektleder 
 

Sak 11/17 
 

Oppsummering av planprinsipp-behandling i kommunene 

Sak 12/17 Anbefaling om aktuelle plangrep. Utfyllende presentasjon gis i møtet. 
 

Sak 13/17 Randsonene og oppdatert plangrense for IKDP Forus 
 

Sak 14/17 Plan for kommunikasjon og medvirkning 
 

Sak 15/17 O-sak til kommunene om status i arbeidet og styrets anbefaling om planprinsipp 
 

Sak 16/17 
 

Regnskap 2016 og budsjett for 2017 

Sak 17/17 

 

Saker til styret 6. mars: Sakene 11-15 over bearbeides etter innspill fra rådmannsgruppen. 

Sak 18/16 Eventuelt 
 

 
Med hilsen 

Ingrid Nordbø, leder for rådmannsgruppen 
 

Separate vedlegg: 

- Plan for medvirkning og kommunikasjon 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Møtereferat 

  

Gruppe: IKDP Forus 

Møtested: Sandnes kommune, Formannskapssalen 

Møtedato/-tid: 30. januar 2017 kl 11:00-13:00 

Møteleder: Ingrid Nordbø Referent: Marit S. Storli 

Deltakere: Gunn Jorunn Aasland, Bodil Sivertsen, Kristin Barvik, Per Kristian Vareide 

Forfall: Arve B. Nyland 

Kopi til: Prosjektgruppen, kommunikasjonsrådgiverne og næringsansvarlige 

  

Referat fra møte i Rådmannsgruppen 30.01.2017 

 Sak nr. 

Sak 1/17 Referat fra møte i rådmannsgruppen 17. november 2016 ble godkjent uten kommentarer. 
 

Sak 2/17 Muntlig orientering v/ prosjektleder 
 
Marit Storli orienterte om status i kontakten med næringslivet og at dialoggruppen etableres 
med utgangspunkt i Ressursgruppen for Forus. Vi bør tilstrebe å formidle forslag slik at 
næringsaktørene lett forstår hva planen har til hensikt å oppnå for næringslivet. 
 
Marit Storli avklarer evt. utsettelse av styremøte i desember med styreleder. 
 

Sak 3/17 Status kommunalpolitisk behandling av planprinsipp 

Bare Stavanger har kommet med avvikende vedtak om planprinsipp. Hvis Kommunalutvalgets 
vedtak blir stående i bystyret, må styret vurdere videre oppfølging. Styrets behandling 
omtales tilbake til kommunene i neste O-sak. 
 
Rådmannsgruppens vurdering er at kommunene bør være forsiktige med å pålegge 
planarbeidet flere oppgaver. Kommunenes vedtak vil bli forelagt styret for å få avklaring om 
eventuell oppfølging. 
 
Det har vært og er en utfordring for politikerne å forstå hva prinsippene for planutarbeidelse 
handler om. Noen er usikre på hva de vedtar. Direktør/prosjektleder følger opp før 
sluttbehandling. 
 
Medlemmer i styret for FNP er inhabile ved behandling av IKDP Forus-saker i kommunene. 
Juridisk vurdering ble levert ved etablering av styret. 
  

Sak 4/17 Arbeid 1. halvår 2017: plangrep og utredninger 
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Prosjektet starter nå på neste fase, å utforme planforslaget. Det innledes med å vurdere ulike 
ideer til hovedgrep. Arbeidet skjer i tre heldagsmøter og vha konsulent. FNP deltar i møtene. 
Rådmannsgruppen får presentert anbefalinger om noen alternative plangrep i neste møte. 
 
Prosjektgruppen kan ha kontakt med grunneiere og virksomheter om mulige 
etableringssteder i planen, men vi må anta at de ikke representerer et større fellesskap 
utenom egne interesser. 
 
Detaljeringsgrad ble drøftet. Omtalen i planprogrammet er grei. Vi bør ikke forvente mange 
områdeplaner. Krav om felles planprogram som man praktiserer i Oslo ble nevnt som 
alternativ. KDP for Jåttåvågen er en plan som har fungert godt. Bør være tydelig på 
gjennomgående og offentlige strukturer, rene kontorformål og handel. Planen bør bli mer 
fleksibel på kombinerte byggeformål. 
 

Sak 5/17 Arbeid med nye togstopp 
 
Stavanger har en pågående diskusjon med Bane NOR om investeringer på Stavanger stasjon. 
Evt nye stasjoner må vurderes helhetlig i forhold til andre investeringsbehov som prioriteres 
høyere. 
 
Prosjektgruppen tar initiativ til møte med fylkeskommunen og Bane NOR. Kristin Barvik og 
Gunn Jorunn Aasland deltar. Omfang på videre arbeid avklares med styreleder. Videre 
oppfølging omtales i O-saker til kommunene. 

Sak 6/17 Planprinsipp vs regulert situasjon 
 
Notat med eksempler på lokalisering av eksisterende kontorvirksomheter spredt på Forus ble 
presentert. Det er også vedtatt og pågår flere planer for kontorformål i randsonene til Forus. 
Det viser utfordringen i å lykkes med kjerneområder sentralt på Forus, i tillegg til de vedtatte 
og pågående planene. Administrasjonens oppgave blir å begrunne og formidle godt de 
anbefalinger som gis. Kommunenes måloppnåelse blir vurdert ved oppfølging av den 
kommende Byvekstavtalen. 
 
Rådmannsgruppen mener likevel at planarbeidet har en tilfredsstillende retning, flere nyttige 
avklaringer er gjort gjennom planprinsippsaken og kommunenes ordførere er samstemte. 

Sak 7/17 Saker til møte i rådmannsgruppen 17. februar 2017 

 Oppsummering av planprinsipp-behandling 

 Sak om randsonene og plangrense 

 Plan for kommunikasjon og medvirkning 

 Anbefaling om plangrep, gjennomført prosess i februar og videre arbeid 

 O-sak om status IKDP Forus, skal til kommunene etter styret 

 Økonomi: Resultat 2016, Budsjett 2017 
Alle sakene (unntatt den siste) skal videre til styrets møte 6. mars. 

Sak 8/16 Eventuelt: Ingen saker 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Sak 10/17. Status, muntlig orientering: 
 
Aktuelle tema: 

- Notat med beskrivelse og kart over pågående planer er oppdatert og vedlagt på neste side. 
- Møteplan rådmannsgruppen 
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VEDLEGG 2   

IKDP Forus, Oversikt over pågående reguleringsplaner per 01.02.2017    
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 vedlagt kart.   
  

Planer i Stavanger:     
Plan 2299, reguleringsplan for fv. 44, Gausel stasjon – Hans og Grete stien.      
Planen har vært utlagt til offentlig ettersyn. Det er fremkommet forhold som må avklares, før planen 
fremmes til 2.gangsbehandling. Sandnesdelen av bussveiprosjektet har også vært utlagt til offentlig 
ettersyn. Det arbeides for endelig vedtak i Stavanger og Sandnes mars 2017. 

 
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. Planforslag ble 
vedtatt av kommunalstyret for byutvikling desember 2015. Bystyret utsatte planen i januar 2016 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. Planen forberedes til sluttbehandling før eller etter sommeren 2017. 
Plan 2571P. Detaljregulering for deler av område C på Forus øst.    
En av detaljreguleringsplanene innenfor Plan 2480 er plan 2571P. Planen skal ut på ny høring, og 
forventes fremmet for ny 2. gangsbehandling våren 2017, og forventes behandlet av bystyret 
sommer 2017. Planen skal legge til rette for en bymessig utvikling av Forusbeen 17 og nabotomter 
med en blanding av hotell, kontor, forretning, tjenesteyting og boliger. 
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. Planen er vedtatt og tas ut av denne lista neste gang den 
oppdateres. 

 
Plan 2579P, 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. Planen ligger i bero. 

 
Plan 2596, Regulering av bussvei langs Foruskanalen.     
Planoppstart ble varslet av Statens vegvesen 03.11.2015. Planen har vært utlagt til offentlig ettersyn. 
Det er fremkommet forhold som må avklares, før planen fremmes til 2.gangsbehandling. Forventes 
fremmet til 2.gangsbehandling mars 2017. 

 
Revidert plan for 2020 Park  
Oppstartsmøte 15.02.17 for felt IK6.   
  

Planer i Sola:    
0542 Detaljregulering for høyverdig kollektivtrasé fra Forus til Sola sentrum – detaljregulering.      
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 Planprogram fastsatt 27.1.16, utarbeidelse av planforslag pågår. 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     
Til 2.gangsbehandling februar 2017. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av 
90 nye boliger, offentlig/privat tjenesteyting og forretning.   Forslagstiller: Privat - BS 
Eiendomsutvikling. 

 
0543 Forus felt F – detaljregulering     
På offentlig ettersyn, utsatt høringsfrist til 1. februar 2017. 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     
Vedtatt desember 2016. 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 var på høring, med høringsfrist 
22.01.2016. Ny høring av plan, høringsfrist 18.11.2016. 

 
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. Høringsfrist 
07.03.2016. 2.gangsbehandling estimeres til våren 2017. 

 
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. 

 
2015128, Detaljregulering for Bussveien langs Foruskanalen, fra kollektivbrua til Åsenveien   
Varsel om planoppstart 26.10.2015. Planen vedtas likt i de tre kommunene. Planen var til 
1.gangsbehandling 31.08.2016. 

 
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. Planen forventes å gå til 1. gangsbehandling vår 2017. Avventer trasevalg for bussvei. 

 
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. 

 
2009104- Endret regulering for fv 349 Løwenstrasse på strekningen Vassbotn –Grenseveien   
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Varsel om planoppstart 13.01.2016. Planen har til hensikt å legge til rette for realisering av 
rekkefølgetiltak 1d) fastsatt i reguleringsplan 2001129 Forus næringspark. Dette omfatter 
utbedringer av fv. 349 Løwenstrasse med tilknytning E39. Som del av dette vil reguleringsplanen 
legge til rette for ny bru over E39 parallelt med, og sør for, dagens bru. 

 
2016102 -Detaljregulering av bussveien fra Kvadrat til Sandnes sentrum   
Varsel om planoppstart 19.04. Formålet med reguleringsarbeidet er å etablere en høykvalitets 
kollektivtrasé som et ledd i utbyggingen av bussvei på Nord-Jæren. 

 
2016122 - Detaljregulering for lager og verksted på deler av gnr 67 bnr 195 m.fl., Stokka   
Varsel om planoppstart 20.10.2016. Planen omfatter Westcos del av eksisterende renovasjonsanlegg, 
med en utvidelse mot sør for lager og verksted. En utvidelse mot sør er disponert som landbruks-,   
natur- og friluftsområde (LNF), samt kjerneområde landbruk. Utvidelsen vurderes ikke som 
konsekvensutredningspliktig. 
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Sak 11/17. Oppsummering av planprinsipp-behandling i kommunene 

 

1.Bakgrunn 

Alle kommunene er ferdig med behandlingen av planprinsippsaken. 

Sandnes: Bystyret 6/2. Saken ble vedtatt i tråd med Styrets innstilling. 

Sola: Kommunestyret 9/2. Saken ble vedtatt i tråd med Styrets innstilling. 

Stavanger: Bystyret 13/2. Saken ble vedtatt i tråd med Styrets innstilling, men flere punkter ble føyd 
til 

 
Her gjengis vedtaket i Stavanger Bystyre: 
…………… 
 
 

2. Vurdering av innspill fra kommunene 
 
Rådmannsgruppen har følgende kommentarer til innspillene fra Stavanger: Av hensyn til framdriften 
og tidsrammen for planarbeidet, bør kommunene unngå å pålegge nye store oppgaver til prosjektet. 
 
Supplere når jeg ser det endelige vedtaket………… 
 
Forslag til sak ettersendes til rådmannsgruppen før møtet. 
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Sak 12/17. Anbefaling om aktuelle plangrep  
 
1. Bakgrunn 

Prosjektet har oppnådd en viktig milepæl, de tre kommunene er samstemt om viktige hovedtrekk i 
planen og lagt et godt grunnlag for videre arbeid gjennom behandlingen av planprinsippsaken. 

Det neste halvåret blir svært viktig for IKDP Forus. Det er nå vi skal utforme planforslaget. Vi har 
allerede gjennomført et neste viktig skritt, og et intensivt arbeid i prosjektgruppen. Vi har gått 
gjennom en lang rekke ideer til mulige plangrep med utgangspunkt i planprinsipp-saken. Det har vi 
gjort med hjelp av en konsulent som prosessveileder, illustratør og sekretær for å dokumentere 
ideene som kom fram. 

Merk at i denne saken får rådmannsgruppen presentert materialet i møtet 17. februar. Styret får 
noe mer tilsendt, men de får også mye presentert. 

I denne saken får Styret orientering om gjennomført prosess og alternative plangrep som vil bli 
vurdert i det videre arbeidet. 

2. Prosessen for å danne plangrep 

Prosjektgruppen drøfte kriterier som vil bli benytte for å prioritere mellom forslagene som kommer. 
Vi ser et særlig behov for objektive kriterier som kan bidra til å avklare lokalisering av kjerneområder. 
Som tidligere knytter vi kriterier til oppfølging av samfunnsmålene som er vedtatt i planprogrammet, 
og vi supplerer med kriterier som skal sørge for at vi fremmer en plan med stor grad av 
gjennomførbarhet. En nyopprettet dialoggruppe/referansegruppe for næringslivet, har fått 
anledning til å kommentere kriteriene. Dialoggruppen får også innsyn i alternative plangrep som 
vurderes.  

Arbeidet handler om å stedfeste hovedlinjer i planen som til nå er omtalt med tekst i prinsippsaken. 
Det handler om stedfeste grønne drag, kjerneområdenes plassering, funksjonsblanding, overordnet 
transportløsning og de store linjene i planforslaget. Arbeidet er gjennomført av prosjektgruppen, 
supplert med konsulent og en representant fra Forus Næringspark. Sluttdokumentet vil imidlertid 
være helt og holdent kun prosjektgruppens anbefaling om alternative plangrep.  

Prosjektgruppen oppsummerer sine anbefalinger 14. eller 15. februar. Det blir derfor ikke tid til å 
sende ut skisser på forhånd. I møtet 17. februar får rådmannsgruppen en presentasjon om vurderte 
alternativer for hovedgrep, og hvilke alternativer vi anbefaler å gå videre med i planen. 
Dokumentasjon vil bli mer bearbeidet fram til utsending til styret. Men Styret må også bli forelagt 
mer informasjon i sitt møte 6. mars enn det vi blir istand til å sende ut i forkant. 

Mye arbeid vil fortsatt gjenstå etter 6. mars. Vi rekker heller ikke å ha tilstrekkelig kontakt med 
myndighetene og næringslivet, til at vi kan konkludere endelig til styrets møte 6. mars. Vi har avtalt å 
møte Regionalt planforum 8. mars. Vi skal også møte dialoggruppen for næringslivet og da kan de 
drøfte næringslivets muligheter og begrensninger innenfor anbefalte plangrep. 

Prosjektgruppens intensjon med sluttdokumentet er derfor å lansere to-tre alternative plangrep eller 
på annen måte gi mulighet for endringer fram til styrets neste møte i juni. Konsulentrapporten vil 
være prosjektgruppens/rådmannsgruppens anbefaling til det videre arbeidet. Vi tror dette også kan 
være en god måte å oppnå en offentlig debatt om utviklingen av Forus. Det er nå vi begynner å se 
mulige nyheter i planen som kan skape engasjement, og på en tid i prosessen mens fortsatt mye er 
åpent. 
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3. Rådmannsgruppens konklusjon om plangrep 
Bør vi informere media om anbefalte plangrep når saken er sendt til styret? Evt invitere media til å 
delta når styret får presentasjonen 6. mars og skal behandle saken? 
 

4. Forslag til vedtak i sak til styret 
Saken tas til orientering. 

 
 
 
 
  



 
 

Side 11 av 20 

 

Sak 13/17. Randsonene og oppdatert plangrense for IKDP Forus 

 
1. Bakgrunn 
Randsonene til planområdet er blitt drøftet flere ganger siden planoppstart. Temaet ble sist drøftet i 
styret i forbindelse med styrets behandling av planprinsipp. Da vedtok Styret: Styret ber om en egen 
sak vedrørende randsonenes rolle i det videre arbeidet, og avgrensing av planen. Styrets vedtak 
følges opp i denne saken. 
 
I alle typer planarbeid er det en tommelfingerregel at man heller varsler for stort enn for lite 
planområdet. Det er mye enklere å ta ut en del av planområdet, enn det er å legge til områder 
senere fordi da kreves ny varsling og høring. Det er vanskelig tidlig i planprosessen å se for seg hvilke 
problemstillinger man vil møte på senere i arbeidet. Dette gjaldt også for planarbeidet med IKDP-
Forus. Planområdet som ble varslet var relativt stort, totalt på 11km² og inneholder boligområder i 
randsoner i alle tre kommuner. Flere av disse områdene ble tatt med ved varsling om planoppstart 
for å sikre helhetlige løsninger for gjennomgående infrastruktur. 
 

Flere ganger underveis er det blitt belyst at det kan være hensiktsmessig å ta ut randsoneområder. I 
prinsippdokumentet er det omtalt en intensjon om at randsonene ikke skal være med i planen. De 
aktuelle randsonene er avgrenset til å handle om boligområdet på Lura, Forus øst-planområdet (egen 
områdeplan), samt Bærheim og Skadberg i Sola. Nedenfor er vist varslet plangrense med de aktuelle 
randsonene i gult. 

 

 

 

Flere aktører leverte uttalelser om 
randsonene ved høring av 
planprinsipp: Fylkesmannen er 
skeptisk til at randsonene tas ut av 
planområdet, med tanke på ønske om 
en sterk grønnstruktur og 
tilgjengelighet for sykkel og gange. 
Jernbaneverket er opptatt av at alle 
randsoneområdene bør inngå i 
samme restriktive parkeringsnorm. 
Nortura mener at planbestillingen om 
å avklare muligheter og omfang av 
boligbygging i Forus sin randsone ikke 

blir besvart hvis randsoner tas ut. 

 

2. Hensyn som taler for og mot å utelate randsonene 
 
I arbeidet med de tre planprinsippene ble det tydelig at planområdet er veldig stort og inneholder et 
stort utbyggingspotensiale. Den primære hensikten med planen er å videreutvikle Forus som et 
framtidsrettet næringsområde. Et viktig poeng i planprinsipp-saken er at Forus fortsatt skal være et 
næringsområde, med noe ulik profil øst og vest for E39 fordi man tillater transformasjon og innslag 
av boligutbygging på den østlige delen. Det blir viktig i planen å oppnå en ønsket utvikling i noen 
utvalgte kjerneområder. De omtalte randsonene berører i liten grad tema vi jobber med for å skape 

Figur 1 Plangrense vist i planprogram og ved varsling. Aktuelle 
randsoner er vist med gult. 



 
 

Side 12 av 20 

 

et attraktivt næringsområde på Forus. Særlig randsonene på Lura og Skadberg/Bærheim handler om 
tema som kommunene har tradisjon for å håndtere i rullering av kommuneplanene. 
 
Randsonene vi anbefaler å ta ut befinner seg på ulike områder, hvor ulike problemstillinger og 
koblinger opp mot planarbeidet stiller seg forskjellig. Felles for de alle er at de ikke har en direkte 
påvirkning for en videreutvikling av næringsområdet på Forus. Nedenfor vil vi gi en oversikt over 
randsonene som er aktuelle å ta ut, samt en begrunnelse på hvorfor det vil være fornuftig å ta dem 
ut. 
 
Kommunene støtter myndighetenes vurdering av betydningen av gode gang- og sykkelforbindelse, 
og en parkeringsnorm tilpasset beliggenhet i forhold til tilgjengelighet. Gode koblinger på 
grønnstruktur, infrastruktur og rekkefølge i utbygging mellom planområde for IKDP Forus og 
randsonene skal ivaretas gjennom kommuneplanarbeidene. Det er ikke nødvendig å innlemme 
randsonene i planforslaget for å sikre en sammenhengende grønnstruktur og tilgjengelighet for 
sykkel og gange i randsonene. Planen skal koordineres med tilstøtende planer. Hovedsykkelruter og 
grønnstruktur i randsonene sikres i kommuneplanene. 
 
Planarbeidet skal kartlegge muligheter og omfang av boligbygging i Forus sine randsoner slik det er 
omtalt i bestillingen til planen som ble vedtatt av kommunene før planoppstart. Men områdene kan 
likevel tas ut av planområdet, og omfang av boligbygging avklares i kommuneplanene.  
 

3. Vurdering av de aktuelle randsonene 
 
Sandnes kommune. Boligområde Lura: 
Boligområdet på Lura vurderes som randsone til næringsområdet, og som ikke berøes av intensjoner 
i anbefalt planprinsipp.  Lura er en etablert bydel i Sandnes, og består hovedsaklig av eneboliger. 
Området anses å ha noe rom for fortetting på lengre sikt. Eneboligområdet på Lura vurderes å ikke 
ha rom for en fortetting i form av en transformasjon til blandede formål av bolig og næring innenfor 
planhorisonten fram til 2040. Lura er i kommuneplanen definert som….  
 
Koblinger for myke trafikanter, sykkel og gange, fra næringsområdet på Forus til Lura anses som et 
viktig tema. Dette vil Sandnes kommune ivareta i kommuneplanarbeidet for Sandnes. Det samme 
gjelder for mulige nye grøntdrag som kan framkomme i det videre planarbeidet. 
 
Stavanger kommune. Forus Øst-planområdet (områdeplan): 
Områderegulering for Forus Øst (plan 2480) er i ferd med å sluttbehandles. Stavanger kommune 
forbereder planen for endelig behandling i Stavanger Bystyre før eller etter sommeren 2017. Forus 
Øst-planen ivaretar regionalt grøntdrag langs Gandsfjorden og sikrer gangveier, sykkelveier og 
grønne forbindelser knyttet til omgivelsene rundt planområdet til Forus Øst. Vi ser derfor ikke noen 
spesielle behov for at planprosessen må stoppes og at det planområdet tas sammen med IKDP Forus. 
Vi anbefaler at Forus Øst-planområdet ikke blir med i planområdet til IKDP Forus. 
 
Sola kommune. Boligområder på Skadberg og Bærheim: 
Skadberg og Bærheim vurderes som randsoner til næringsområdet som ikke umiddelbart vil påvirkes 
av valgt planprinsipp i IKDP Forus. Områdene bør utvikles i tråd med gjeldende kommuneplan 
(boligformål/grøntareal), med utbyggingstetthet tilpasset avstander fra bussveien. Bærheim og 
Skadberg bør utvikles med gode gang- og sykkelforbindelser til Forus. 
 
Bærheim-området ble overført til Sola kommune fra Sandnes kommune, etter at gjeldende 
kommuneplan ble vedtatt, og er derfor ikke tatt inn og regulert. Området tiltenkt boligformål etter 
samarbeidsavtaler med Sandnes kommune, og vil bli konkretisert ved neste rullering, samt 
områdeplan. 
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Skadberg-området ligger langs planlagt høyverdig kollektivakse fra Sola sentrum til Forus. I Sola 
kommuneplans samfunnsdel er dette definert som en hoved-utbyggingsakse, sammen med 
Jåsund/Tananger. Her fremmes bl.a. viktigheten av å avstemme potensielle utbyggingsarealer mot 
hensynet til utbyggingstakt, bomiljø, skolekapasitet, høyverdig kollektivakse osv. i forhold til 
Jåsundhalvøya. Noe som taler for at dette kan være en oppgave best egnet for kommuneplanen. 
IKDP skal uansett koordineres med tilgrensende planer, både med hensyn til utbygging av boliger, 
næring, grønnstruktur og transporthensyn. 
 

4. Oppdatert plangrense 
 
I kart nedenfor er vist forslag til oppdatert plangrense. Rådmannsgruppen anbefaler at den ikke blir 
formelt endret før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Men konklusjoner i denne saken 
innebærer at kommunene kan behandle saker i områdene som ikke skal inngå i IKDP Forus. 
 
Hensyn som er ivaretatt i oppdatert plangrense: 
Plangrensen er lagt kant i kant med plangrensen for Forus øst. Strandsonen langs Gandsfjorden er 
med for å vurdere muligheter for å styrke og forlenge regionalt grøntdrag fra Stavanger og sørover i 
Sandnes. Det gir også mulighet for knytte et nytt grøntdrag fra Forus vest og helt øst til 
Gandsfjorden. Planen gir unike muligheter for å sikre kvaliteter i fellesskap. Forventninger til og 
behov for disse kvalitetene vil øke som følge av framtidig transformasjon til mer boligutbygging langs 
bussveien, som planen skal legge til rette for. 
 
Planens tilrettelegging for utvikling av Nortura-eiendommen og området rundt et mulig framtidig 
togstopp på Forus øst må stå i forhold til områdets tilgjengelighet. Noe mer avklaring kan komme 
gjennom koordinering med fylkeskommunen og BaneNor om nytt togstopp. Aktuell strekning for nytt 
togstopp på Lura er også med i oppdatert planområde. På grunn av krav til utredninger og prosesser 
knyttet til beslutninger om nye togstopp, er det lite realistisk å oppnå avklaring om etablering av nye 
togstopp parallelt med videre behandling av IKDP Forus. Det kan likevel oppstå aktuelle 
problemstillinger knyttet til nye togstopp som kan avklares i planen. 
 
I Stavanger nord for Forusbeen er vurdert om eiendommene for midlertidig asylmottak og gamle BP-
bygget bør utgå. Eiendommer som fortsatt skal disponeres til næringsformål bør være med i IKDP 
Forus. Vi anbefaler at eiendommene blir med fordi arealformål er uavklart. 
 
I Sola er plangrensen lagt kant i kant med regionalt grøntdrag over Åsen-nuten og Kjerrberget. Sola 
kommune vil ivareta det regionale grøntdraget i egen kommuneplan og gjennom utviklingen av nytt 
boligfelt sør for Åsenvegen. Det regionale grøntdraget er viktig for alle tre kommunene fordi det gir 
sammenhengende forbindelse nord-sør mellom Stavanger, Sola og Sandnes, men det trenger ikke 
være med i IKDP Forus. Nye grøntdrag i IKDP Forus vil bli sikret tilknytning til det vedtatte 
grøntdraget over Åsen-nuten og Kjerrberget. 
 
Tema som prosjektet IKDP Forus skal ivareta utenfor plangrensen: Selv om de omtalte randsonene 
ikke blir med i planområdet, skal prosjektet IKDP Forus utrede muligheter for og kapasitet til 
boligbygging i disse områdene. Det arbeidet skjer koordinert med andre utredningsoppgaver våren 
2017. 
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Figur 2 Oppdatert plangrense for IKDP Forus. 
 
5. Rådmannsgruppens konklusjoner i saken 

 Vi bør fortsatt ha med litt for mye enn for lite område, og si til styret at plangrensen kan bli 
ytterligere redusert fram til høring. 

 Planområdet bør inneholde områdene for mulige stasjoner på Forus øst og Lura selv om vi 
ikke kan forvente avklaring om etablering av nye stasjoner parallelt med IKDP Forus. 

 Bør drøfte om områdene som grenser til Godeset i Stavanger utgå? Gamle BP og 
eiendommen som har vært midlertidig asylmottak. Sistnevnte grunneier ønsker å utvikle 
eiendommen til boligformål, det taler for å ikke ha med eiendommen i IKDP Forus. 

 Rådmannsgruppen anbefaler at plangrensen ikke blir formelt endret før planforslaget legges 
ut til offentlig ettersyn. Men denne saken innebærer at kommunene kan behandle saker i 
områdene som utgår. 

 

6. Forslag til vedtak når saken sendes til styret 
Plangrensen som vist i figur 2 legges til grunn ved utarbeidelsen av planforslag. 
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Sak 14/17. Plan for kommunikasjon og medvirkning  
 
Vedlegg 4: Utkast til plan for kommunikasjon og medvirkning. Vedlegget finnes i eget dokument. 
 

1. Bakgrunn 
I forbindelse med at styret behandlet prinsipp for planutforming i møte 1. desember 2016, ble det 
vedtatt at «Styret ber om en egen plan for kommunikasjon og medvirkning i det videre arbeidet.»  
Denne saken følger opp styrets vedtak. 
 
Planprogram for IKDP Forus inneholdt et eget kapittel om medvirkning og kommunikasjon. Vedlagte 
forslag til plan tar utgangspunkt i innholdet der og gir mer detaljert informasjon særlig om den fasen 
planarbeidet er inne i. 
 

2. Beskrivelse av planens innhold 
Planen presenterer medvirkningsaktiviteter med vekt på våren 2017. Det blir en særlig viktig periode 
for å motta innspill. Utadrettet kommunikasjon må forberedes spesielt for å oppnå ønsket 
medvirkning. Kommunene bør vurdere ekstra tilrettelegging både på nettsiden og for å oppnå god 
kontakt med mediene. 
Styret holdes orientert fortløpende om medvirkningstiltak og kommunikasjonsbehov som foreløpig 
ikke er omtalt i planen. 
 

3. Rådmannsgruppens vurderinger 
Rådmannsgruppen bør drøfte forslag som står med rød skrift i vedlegget. Her er en sammenstilling: 

- Ekstern kommunikasjon og debatt om plangrep for utvikling av Forus. Ekstra krevende i 
samarbeidet mellom tre kommuner, hvem som skal sette av tid i støtteapparatet på 
kommunikasjon. 

- Behov for medvirkning med nabokommunene. Administrativt eller politisk, og når? 
- Prioritere seminar om innovasjon foran nytt ungdomsseminar? 
- Åpne kontordager i Solas midlertidige rådhus på Forus? 
- Møter med dialoggruppen for næringslivet til høsten etter rådmannsgruppens behandling av 

styresaker. 
- Presentasjon av rådmennenes forslag til IKDP forus før styrets behandling? 
- Setter av midler til jevnlig oppdatering av nettsiden våren 2017.  
- Respons på medieoppslag. Kontaktledd mellom leder i rådmannsgruppen og styreleder. 

 

3. Forslag til vedtak når saken sende til styret 
Vedlagt plan for kommunikasjon og medvirkning legges til grunn i videre arbeid med IKDP Forus. 
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Sak 15/17. O-sak til kommunene om status i arbeidet  
 

Bakgrunn 
Forrige statusrapport til kommunene ble gitt i samme sak som planprinsippsaken. 
 
O-saken er ikke skrevet enda. Den skrives fram til utsending til styret. Saken vil være en 
oppsummering av sakene foran: 

- Oppsummering av planprinsipp-behandlingen i de tre kommunene og tilbakemelding på evt 

avvikende vedtak 

- Arbeid vinter/vår 2017, hentes fra saken til rådmannsgruppen 

- Anbefaling om plangrep for utarbeidelse av planforslag 

- Medvirkning 2017, hentes fra ny plan 

- Randsoner og plangrense, hentes fra saken over 

 
Saken skrives til styrets møte 6. mars. 
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Sak 16/17. Regnskap for 2016. Budsjett for 2017. 
 
Vedlegg:  Fordeling av total ramme for IKDP Forus per år og per kommune 
 

1. Bakgrunn 
Vedlagt finnes fordeling av total ramme for IKDP Forus per år og per kommune, slik styret vedtok 
28.05.2015. Da planarbeidet ble vedtatt startet ble det satt av prosjektmidler og lønn til 
prosjektleder i 4 år. 
 

2. Regnskap for 2016 
Nedenfor er vist rammen som prosjektet disponerte i 2016. Til sammen utgjorde det i overkant av 
2,4 mill. kr. En stor del av dette er disponert til lønn og sosiale utgifter til prosjektleder. Midler som 
ikke benyttes overføres til påfølgende år. For 2016 handlet det om 90 000 kr av egne midler, i tillegg 
til mottatte midler fra KMD, 208 000 kr. 

 
 
Nedenfor er vist regnskap for 2016. Tilskuddet fra KMD ble benyttet tidlig i 2016 til stedsanalysen. 

 
 

3. Budsjett for 2017 
Ikke benyttede midler i 2016 overføres til bruk i prosjektet i 2017. Det utgjør 925 000 kr. 
Opprinnelig avsatt ramme, vedtatt av styret, samt midler som overføres fra 2016 utgjør samlet 
ramme som prosjektet disponerer i 2017 som blir 2,2 mill. kr. I 2017 skal Sandnes og Stavanger sette 
av 510 000 kr hver til prosjektet, og Sola skal sette av 255 000 kr. 
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Utkast til budsjett for 2017 er vist 
nedenfor: 

 
De øverste postene avsettes til inngåtte avtaler og driftskostnader som bygger på erfaringstall fra 
tidligere år. 150 000 kr forutsettes overført til 2018 fordi vi sannsynligvis har avsatt for liten ramme 
til det året. Postene som er vist med gult er høyst foreløpige. Det skyldes at vi har kommet kort i 
arbeidet med å avklare behov for konsulentbistand knyttet til utredningsoppgavene. Prosjektet har 
kr 670 000 disponibelt til utredningsbehov. Nærmere avklaring om bruken av midlene vil skje i 
prosjektgruppen før neste møte i rådmannsgruppen, og kan om ønskelig sendes til 
rådmannsgruppen når det er mer avklart. 
 
Eventuelle midler som prosjektet mottar som følge av søknad til Miljødirektoratet blir dierekte 
knyttet til vannhåndtering. Dette er tema som i stor grad vil styrke planens satsing på 
vannhåndtering og vil i liten grad kunne benyttes til formål som prosjektet uansett vil ivareta. Vi 
forventer tilbakemelding på søknaden i løpet av februar. 
 
I 2018 er det satt av midler kun til løpende lønns- og driftskostnader. Eventuelle midler som ikke 
benyttes i 2017 og 2018, bør holdes av til eventuelle lønns- og driftskostnader i 2019. 
Framdriftsplanen legger opp til sluttbehandling rundt årsskiftet 2018/2019. Men det er sannsynlig at 
det blir behov for midler til lønn og drift knyttet til avslutting av prosjektet i 2019. 
 

4. Rådmannsgruppens konklusjon: 
Stavanger henvender seg til Sola og Sandnes for å få overført avsatte midler for 2017, 510 000 kr fra 
Sandnes og 255 000 fra Sola. 
Midler til utredninger avklares i løpet av tidlig vår 2017 og oppdateres til rådmannsgruppen i neste 
møte i april (da er sannsynligvis avtaler allerede inngått). 
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