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Referat fra styrets møte 20. april 2016
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Muntlig orientering
M. Storli presenterte innholdet i sak 14/16 om prinsipper for videre planutforming.

14/16

Prinsipper for videre planutforming
Tema som ble trukket fram i debatten:
- Tilfredsstillelse med gjennomføringen og nytten av denne «ekstrarunden» med
avklaring av hovedretning for planarbeidet.
- Tilslutning til å bygge videre på hovedprinsippene i det komprimerte
planprinsippet.
- Kan bli utfordrende å sette av plass til nye grøntdrag.
- Tilfredsstillelse over at næringskategori 2 og 3 får plass og blir vektlagt. Bra at
Forus fortsatt har plass til alle næringskategoriene.
- Ønske om å få innspill i høringen om utbygging langs 200-meters beltet på
Golfbanen, langs Åsenveien. Golfbanen kan bli værende selv om nordlig del
endres til byggeformål.
- Ønske om å få innspill i høringen om etablering av Forus stasjon og utbygging
rundt den. Evt Forus stasjon skal ikke gå på bekostning av Lura stasjon.
- Travbanen bør ikke bygges ut gjennom IKDP Forus.
- Bra at boligutbygging kan skje øst for E39, mens området vest for E39 fortsatt
beholdes til næringsformål uten innblanding av boligformål.
- Viktig at strategiene for utvikling av Forus er langsiktige av hensyn til
næringslivet.
- Behov for mer informasjon om aktuelle virkemidler i videre planarbeid.
- Kulturavdelingene i kommunene bør høres.
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Sak nr.:
Vedtak:
Styret for IKDP Forus vedtar at kapittel 4 i notatet "Prinsipper for videre
planutforming", datert 15.08.2016, sendes på høring til overordnede myndigheter og
kommuniseres gjennom åpent møte.
Styret anbefaler at hovedgrepene i det komprimerte planprinsippet, alternativ 1, legges
til grunn i videre planutforming.
I høringen ønsker Styret spesielt innspill vedrørende:
- Etablering og utbygging rundt nye stasjoner på Lura og Forus øst
- Utbyggings på 200-meters beltet på Golfbanen, langs Åsenveien
- Kommunenes kulturavdelinger involveres i høringen spesielt om møteplasser og
etableringer for kulturliv på Forus
15/16

Orientering til kommunene om status i arbeidet med IKDP Forus og Styrets
anbefaling om planprinsipp

Vedtak:
Styret for IKDP Forus oversender saken til politisk behandling hos kommunene
med følgende forslag til vedtak:
16/16

Saken tas til orientering.

Møte med ordførerne i Greater Stavanger-kommunene
Vedtak:

Styret gjennomfører møtet som foreslått.
17/16

Opplegg og program for styrets studietur oktober 2016
C. S. Helgø tar kontakt med ordfører i Eindhoven for mulig møte.
I. Nordbø tar kontakt med rådmann i Eindhoven for mulig møte.

18/16

Vedtak:
Saken tas til orientering.
Eventuelt
Åpent møte gjennomføres 1, 5 eller 6. september. Prosjektleder avklarer med ordførerne
om mulighet for deltakelse fra Styret.

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Sak 21/16. Prinsipper for videre planutforming, endelig behandling
Separat vedlegg 2: IKDP Forus, Prinsipper for videre planutforming, endelig anbefaling
Separat vedlegg 3: Oppsummering av mottatte merknader og kommentarer til disse
Separat vedlegg 4: IKDP Forus, Utredning av måloppnåelse for tre alternative planprinsipper

1. Sammendrag
Kapittel 6 og utover i dette saksforelegget er nye etter høring av prinsipper for videre planutforming,
eller inneholder vesentlige endringer.
Kapittel 2 beskriver planbestilling og planprogrammets omtale av prosessen med å velge
planprinsipp.
Utredningen om måloppnåelse for tre alternative planprinsipper er oppsummert i kapittel 3. Her
omtales sysselsettingsprognoser som finnes for regionen og at 6 000-12 000 økt antall sysselsatte er
et realistisk anslag for Forus fram mot 2040, men planen skal ha løsninger for å håndtere større
vekst. Det store gapet mellom sannsynlig utbyggingsbehov og utbyggingskapasitet presenteres som
et hovedtema i planen. Det er en utfordring i planarbeidet, men med god håndtering blir det en stor
og felles arealressurs for regionen.
Utredningen av tre alternative planprinsipper viste at det komprimerte planprinsippet ble vurdert
med best måloppnåelse innenfor alle måltema. Det ble også vurdert at det planprinsippet gir tydelige
synergieffekter mellom flere delmål. Det betyr at planprinsippet tjener mange hensikter og at man
derfor kan oppnå en serie gode utfall som forsterker hverandre. De to andre planprinsippene
Funksjonsblanding og Basis antas å få uheldige konsekvenser både for regionen og for Forus.
Kapittel 4 i denne saken gjengir prinsippdokumentets innhold om de konkrete føringene for videre
planarbeid, slik de forelå ved høringen. Kapittel 5 beskriver prosessen med å utrede de tre
planprinsippene, samarbeidet med eksterne aktører og overordnede myndigheter og
gjennomføringen av et seminar for næringsaktørene.
Høring om prinsipper for planutforming ble gjennomfør i september og kapittel 6 omtaler møter som
ble gjennomført i den perioden. Separat merknadshefte er vedlagt saken. I kapittel 7 er de viktigste
merknadene omtalt. Det gjelder følgende tema: Nye togstopp, kulturetableringer på Forus, utbygging
på golfbanen langs Åsenveien, randsonenes rolle i planarbeidet, arealkapasitet som ikke utnyttes og
manglende beslutningsgrunnlag. Næringsforeningen og private aktører er særlig opptatt av om
kommunene gjennom planen legger opp til å legge begrensninger på veksten på Forus.
Myndighetene har gitt tilslutning til hovedretningen i planen slik den er presentert i
prinsippdokumentet. Kommunenes behandling i forbindelse med orienteringssaken er gjengitt i
kapittel 8. Stavanger kommune er særlig opptatt av at nytt togstopp på Forus øst må utredes.
Endringer som anbefales i prinsippdokumentet er omtalt i kapittel 9. Dokumentets innledende
kapitler er endret. Vedtak i saken foreslås knyttet til kapittel 5 i prinsippdokumentet. Der foreslås
også noen mindre endringer.
Kapittel 10 beskriver utfordringer i planoppgaven. Rådmennene omtaler at planoppgaven er
komplisert blant annet fordi Forus mangler overordnede strukturer. Og fordi området har svært stor
utbyggingskapasitet sammenlignet med det som er realistisk å bygge ut i planperioden. Gjennom
anbefalt hovedretning er lagt et godt grunnlag for å lykkes i det videre planarbeidet. I kapittel 11 er
rådmannsgruppen opptatt av at eventuelt nye togstopp ikke kan utredes og avklares som del av IKDP
Forus. Utredning er tidkrevende og bør gjennomføres i regi av Jernbaneverket. Etablering av nye
togstopp avklares gjennom Nasjonal Transportplan og er derfor en tidkrevende prosess.
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2. Bakgrunn for saken
Følgende planbestilling ble vedtatt av alle kommunene Sola, Sandnes og Stavanger før planarbeidet
startet:
 Legge til rette for at Forus kan videreutvikle og styrke sin rolle som nasjonalt viktig
næringsområde
 Avklare Forus framtidige rolle og funksjoner i en regional kontekst. 
 Vurdere utvikling av gode og blandete områder for bolig og næring langs kollektivtraseene på
Forus. 
 Avklare muligheter og omfang av boligbygging i Forus’ randsoner.
 Harmonisere utviklingen av Forus med utbygging av overordnet transportinfrastruktur.
I planprogrammet ble det vedtatt at utformingen av planforslaget skal gjennomføres etter en trinnvis
modell som er visualisert i figuren (jfr planprogram kap 6 og7).

Figur 1 Trinnvis modell for utarbeidelse av IKDP Forus, hentet fra planprogrammet.

I denne saken legges fram resultater fra utredningen av planprinsippene.
Utredning om måloppnåelse for de tre planprinsippene er vedlagt, og har dannet bakgrunn for
rådmannsgruppens anbefaling om prinsipper for videre arbeid med IKDP Forus. Prinsippene det
anbefales at planarbeidet arbeider videre etter finnes i separat vedlegg "Prinsipper for videre
planutforming". Rådmennene anbefaler at styrets vedtak knyttes til vedleggets kapittel 5. Innholdet
er også gjengitt i punkt 3 i denne saken.
Kommunene skal sammen avklare hovedretning for planarbeidet. Det er i denne fasen kommunene
tar stilling til hvilken rolle Forus skal ha i regionen for øvrig. Eksempelvis skal kommunene ta stilling til
Forus sin områdeidentitet, utbygging til næringsformål på Forus, omfang på utbygging i forhold til
kommunesentrene, hvilke områder på Forus som skal bygges ut til boligformål og omfang på
boligutbyggingen.
Forus er en stor og felles arealressurs for framtiden lenge etter planhorisonten 2040. Med god
arealhusholdering i denne og kommende planer for Forus, kan kommunene tilby næringsutvikling
sentralt i byområdet på Forus i en lang framtid, uten å berøre landbruk eller regionale grøntdrag.
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Når prinsippavklaringen er ferdigbehandlet i kommunene tidlig i 2017, starter det ordinære arbeidet
med å utrede tema tema til planutkast for Forus.

3. Planprinsippenes måloppnåelse
I utredningen om de tre planprinsippene har prosjektgruppen vurdert måloppnåelse i forhold til de
definerte målene for Næringsutvikling, Energi og klima og Områdekvalitet. I tillegg er vurdert
måloppnåelse sett opp mot gjennomførbarhet av planen og regionale hensyn som ikke dekkes av de
tre nevnte målområdene.
Bypakke Nord-Jæren og Regionalplan Jæren er lagt til grunn.
Definisjoner av næringskategorier som benyttes videre i teksten:
 Kategori 1: Virksomheter med høy arbeidsplassintensitet – typisk kontorvirksomheter
 Kategori 2: Virksomheter med lavere intensitet – småindustri og arealkrevende handel
 Kategori 3: Større industribedrifter/lager
3.1 Arealbehov og utbyggingspotensiale på Forus
Mange oppfatter at Forus er ferdig utbygd. Når vi sammenligner tetthet på Forus med andre steder i
byområdet og retningslinjer for tetthet i Regionalplanen for Jæren og kommuneplanene,
framkommer det imidlertid at der er stor restkapasitet. Dette er også godt dokumentert i
stedsanalysen som er laget for IKDP Forus.
Et hovedfunn er at utbyggingspotensialet på Forus er svært stort når vi sammenligner med ønsket
og realistisk utbygging fram til 2040. En viktig oppgave blir derfor å finne gode løsninger i planen
som sørger for god håndtering av arealressursene både før og etter 2040.
For å vurdere arealbehov og utviklingstakt på Forus er det tatt utgangspunkt i ulike framskrivinger av
arbeidsplassvekst på regionsnivå. Tabellen 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 som i 2013.
Tabell 1 Forventet sysselsettingsvekst på Jæren basert på ulike vekstscenarier – tilvekst fram til 2040
Sysselsatte
2013

Kategori 1
(byområdene
nær Jærbanen
og sentrene)
Kategori 1, 2 og
3 (Forus Lura)
Kategori 2
Kategori 2 og 3
Kategori 3
Ukategorisert

Samfunnsøkonomisk
analyse nr.
10 2014

Samfunnsøkonomisk
analyse
des. 2015

Kommunenes
samarbeid for
kommuneplanene på
Nord-Jæren
Vår 2016

39 009

10 490

9 132

Telemarksforskning
"normscen
ariet":
Reisen til
Rogalands
framtid
2015
5 770
11 772

"Full
fres"
2 % til
2040

42 215

11 352

9 883

6 244

12 739

28 420

12 377
4 613
1 479
24 140

3 352
1 240
398
6 491

2 898
1 080
346
5 651

1 844
682
219
3 570

3 735
1 392
446
7 285

8 392
3 104
996
16 250

26 262
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Utenfor
definerte
områder
Totalt

62 107

16 701

14 540

9 186

18 742

41 811

185 940

50 024

43 530

27 514

56 110

125 235

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. Den forholder seg til en
befolkningsvekst som er høyere enn den SSB konkluderte med i middelalternativet som ble
presentert i juni 2016. Kolonnen til høyre i vedlagt tabell viser økning i antall arbeidsplasser forutsatt
2% årlig vekst, tilsvarende det regionen hadde i perioden 2011-2014, framskrevet til 2040. Det er en
vekst som vurderes som usannsynlig.
Det er flere hensyn å ta i vurdering av utbyggingsareal til kategori 1-virksomheter. Både ønske om å
styrke eksisterende næringsklynger på Forus, legge til rette for en arealreserve som bidrar til regional
beredskap i perioder med høyere vekst og balanse i forhold til kommunesentrene må vektlegges.
Basert på sysselsettingsprognosene legges det til grunn en økt sysselsetting for kategori 1 formål på
Forus mellom 6 000 og 12 000 arbeidsplasser frem til 2040. Det tilsvarer bygningsareal på 150 000300 000 m2 BRA til kategori 1 arbeidsplassintensive formål.
Anslaget for nye arbeidsplasser på Forus til næringskategori 1 er sannsynligvis noe høyt. Vi ikke har
korrigert for at kommunene legger til rette for relativ høy vekst i kommunesentrene og at
prognosetallene for Forus i tabellen over også inneholder arbeidsplasser innen næringskategori 2 og
3.
Forus har i dag en viktig rolle for næringsvirksomhet i alle de tre kategoriene. En av styrkene til Forus
er muligheten for etablering av hele verdikjeder. Videre vurderes det som en styrke i et
byområdeperspektiv å ha tilgang til kategori 2 og 3 areal sentralt i byområdet, men allikevel med få
eller ingen konflikter i forhold til omkringliggende arealbruk. Forus er det eneste regionale
næringsområdet i regionen med sentral beliggenhet i storbyområdet som har arealer i alle tre
næringskategorier. Det vurderes som et viktig konkurransefortrinn for regionen at Forus fortsatt
legger til rette for alle næringskategorier. Behov for areal til næringskategori 2 og 3 må vurderes mer
i neste planfase.
Figuren viser utbyggingspotensialet innenfor en sone på 200 meter til hver side av kollektivaksene,
hvis vi legger til grunn tetthetskravene i regionalplan og gjeldende kommuneplaner. Her er ikke
medregnet eksisterende bygningsmasse. Potensialet er sammenlignet med utbyggingspotensialet i
planene for kommunesentrene. Det komprimerte alternativet vi har studert har større
utbyggingspotensiale til næringskategori 1, enn det som foreslås i ny plan for Stavanger sentrum.
Figuren viser også et mulig anbefalt alternativ for areal til næringskategori 1 på Forus.
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Figur 2. Beregnet nytt utbyggingspotensial til næringskategori 1 og boligformål i planprinsippene, en
mulig anbefaling for Forus, samt kommunesentrene.
Vi har beregnet utbyggingspotensial rundt bussholdeplasser med forskjellig lokalisering og antall.
Beregningene har vist at høy arealutnyttelse rundt 1-2 holdeplasser øst for E39 og 1-2 holdeplasser
vest for E39 står i forhold til realistisk utbygging til næringskategori 1 formål. Kategori 2 og 3-fomål
vurderes å få en sentral rolle utenfor bussveiholdeplassene.
Vi har også beregnet utbyggingspotensial med soner på 400 meter som regionalplanen viser i
retningslinje. I det videre arbeidet vil kommunene samarbeide med fylkeskommunen for å avklare
hvordan retningslinjen i regionalplanen bør følges opp i IKDP Forus.
Områdets utstrekning og det store utbyggingspotensialet er vanskelig å fatte. Vi har ikke
sammenlignbare størrelser i byområdet uten å bryte ned området på delområder. Illustrasjoner som
viser størrelse er presentert i mange rapporter om Forus, deriblant Forusvisjonen og stedsanalysen
som er utført for IKDP Forus. Figuren under viser hvordan holdeplasser med 400 meter radius på
influensområder kan innpasses på Forus vest, sammenlignet med samme influensområde i Sandnes
sentrum. Der er plass til mange områder på størrelse med et bysentrum på Forus.
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Figur 3. 400 meter-buffersoner rundt aktuelle holdeplasser på Forus vest, og i Sandnes sentrum.
Forus er en stor og felles arealressurs for framtiden lenge etter planhorisonten 2040. Med god
arealhusholdering i denne og kommende planer for Forus, kan kommunene tilby næringsutvikling
sentralt i byområdet på Forus i en lang framtid, uten å berøre landbruk eller regionale grøntdrag.
3.2 Planprinsippenes måloppnåelse
Planprinsippene som er utredet, er vist i figuren. Ideen bak Basis-alternativet er å følge opp
Regionalplan og kommuneplanene, der byutviklingsstrategiene er sentrale. Ideen bak Komprimert
alternativ er en oppstramming av utbyggingsområdene der en tydelig prioriterer utbygging med høy
utnyttelse i tydelig avgrensede områder langs kollektivtraseene. Ideen bak Funksjonsblandingsalternativet er å bygge ut hele Forus med blandet formål som sikrer næringsliv, bolig og
tjenesteyting.

Figur 4 De tre planprinsippene som er utredet. Kilde: Planprogram for IKDP Forus.
Komprimert alternativ er vurdert å ha klart best måloppnåelse. Planprinsippene Funksjonsblanding
og Basis veksler om å få nest-best måloppnåelse.
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I vurderingen av alternativene er det vektlagt hvilket alternativ som gir forutsigbarhet for
eksisterende og fremtidige næringsvirksomheter. Det er vurdert som viktig å utarbeide en plan som
gir tydelige signaler om ambisjoner fra kommunenes side om utvikling av attraktive områder på
Forus og hvilke områder som vil få prioritet for videreutvikling. Videre at planen gir forutsigbare
rammer for samspill kommunene mellom når det gjelder utviklingen av Forus.
Komprimert alternativ er vurdert å sikre næringslivet på Forus gode rammebetingelser gjennom
tilgang på tilstrekkelig areal til ulike kategorier innen 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 strategi som utnytter godt og tar vare på arealressursene 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.
Selv det Komprimerte alternativet krever kraftig nedgang i bilandelen fra dagens 78% til ca. 27 % for
å nå nullvekstmålet for personbiltransport. 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 Komprimerte planprinsippet er vurdert å gi best muligheter for å lykkes med områdekvaliteter.
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. I dette alternativet utvikles næringsvirksomhet innenfor kategori 1
med høy arbeidsplassintensitet/kontor og tilhørende service, grøntdrag og møteplasser i et definert
område med et helhetlig plangrep med gange- og sykkel avstander.
Det komprimerte alternativet er vurdert å gi 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
- Mulighet for å oppnå urbanitet og attraktive steder der ansatte i virksomhetene kan møtes
- 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. Med
komprimert-alternativet får vi en håndterbar mengde utbygging som står i forhold til oppdaterte
prognoser og planhorisonten frem til 2040. Det harmoniserer best med målet om å sikre
næringsutvikling i kommunesentra. Det Komprimerte alternativet reduserer omfanget av
kompliserte utbyggingsprosesser. Komprimert alternativ gir kommunene færre styringsutfordringer
når planen er vedtatt fordi kompleksiteten i planen blir mindre.
Funksjonsblandingsalternativet kan få store konsekvenser for vedtatte planer i kommunene Sandnes,
Stavanger, Randaberg og Sola, og det kan 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. IKDP Forus må sikre grep som kan gjøre omforming i det
omfang som alternativet skisserer mulig, hvis og når behovet oppstår.
Arbeidet med planprinsippene har vist at kommunene bør belyse utviklingen på Forus etter
planhorisonten 2040. I seminaret for næringslivet 3. mai 2016 vurderte tre av fem grupper
planprinsippene mer som etapper i utvikling, enn som alternative utviklingsretninger. Figuren under
viser hvordan de vurderte planprinsippene kan tolkes og plasseres langs en tidsakse som etapper i
utvikling. Det handler om at området har et langt større utbyggingspotensiale enn det som er
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realistisk gjennomførbart fram til 2040. Et annet eksempel er behovet for å sikre en ny regional
grøntstruktur som synes vanskelig å etablere før 2040. Planen bør sikre robusthet med tanke på
aktuelle utviklingsretninger for Forus etter 2040. Et relevant spørsmål som IKDP Forus bør besvare er:
Hva er lurt å sikre i planen uavhengig av hvilken utviklingsretning som skal velges etter 2040?

Figur 5 De tre planprinsippene plassert langs tidsakse. Kilde: planprogrammet.

4. Anbefalte prinsipp for planutforming (utgaven som ble sendt på høring)
Her er gjengitt anbefalte prinsipp for videre planutforming, slik disse forelå ved høring. Utfyllende
kommentarer er lagt til noen steder:
Om hele planområdet
Planen skal ta et regionalt ansvar for å avpasse utbyggingstakten og balansere veksten på Forus med
andre næringsområder og særlig kommunesentrene. Planen skal også bruke virkemidler for å avgjøre
hvilke deler av planområdet som skal prioriteres for utbygging.
Planen skal legge til rette for konsentrert utvikling og sikre gode kvaliteter i de områdene som planen
prioriterer for utbygging.
Planen skal sikre et eller flere nye regionale og lokale grøntdrag gjennom planområdet. Planarbeidet
skal vurdere virkemidler for å sikre grøntdrag, selv om de ikke kan realiseres i planperioden. Som del
av planarbeidet skal det lages en helhetlig strategi for offentlige rom og stedskvalitet, herunder
grønnstruktur, park, vann, torg/plasser, gater og gangforbindelser.
Planen skal videreutvikle en parkeringsstrategi for Forus i forhold til nye grep i planen og innarbeide
en differensiert norm for parkering. IKDP Forus erstatter eventuelt vedtatt KDP parkering Forus.
En foreløpig anbefaling er at randsoneområdene ikke inngår i planområdet. Dette gjelder Lura, Lura
bydelssenter, Forus øst-planområdet, Skadberg og Bærheim, samt grøntdraget mellom Kjerrberget og
Åsen-nuten. Gode koblinger på grønnstruktur, infrastruktur og rekkefølge i utbygging mellom
planområde for IKDP Forus og randsonene skal ivaretas gjennom kommuneplanarbeidene.
Plangrensen avklares når planutkast legges ut til offentlig ettersyn.
Slik skal det bli på Forus øst for E39
Hovedretningen øst for E39 er å planlegge for blandet bebyggelse med bymessige kvaliteter, nye
innslag av bolig, men fortsatt hovedvekt på næringsformål. Mengden næringsformål kategori 1 skal
balanseres med utbyggingspotensiale i kommunesentrene. Planen skal vise høy arealutnyttelse rundt
1-2 holdeplasser med blandet bebyggelse for næring, bolig og tilhørende service. Planen må ha
virkemidler for å oppnå stor variasjon i boligmassen når det gjelder typer og størrelser.
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Intensjonen er å oppnå en etappevis utbygging med høy utnyttelse som starter i områder med god
kollektivtilgjengelighet, eksisterende sosial infrastruktur og gode bokvaliteter. Sonen langs E39, 200
meter til hver side, beholdes til rene næringsområder.
Intensjonen er at Travbanen ikke omformes til utbygging i planen. Planen legger ikke til rette for tett
byutvikling rundt eventuell ny togstasjon på Forus øst, men planen skal holde åpen en korridor for en
mulig forbindelse til fv 44 for å holde åpent for senere utvikling. Nye stasjoner, deriblant Lura stasjon,
vurderes i nye kommuneplaner.
Kommentar:
Vurderinger om Forus stasjon finnes i utredningen om måloppnåelse for tre alternative
planprinsipper i kapittel 2.3.2 og 4.2.3.
Det er ikke behov for Travbanen til utbyggingsformål. Arealformål og travsportens rolle vil bli tema i
det videre planarbeidet.
Slik skal det bli på Forus vest for E39
Hovedretningen for området mellom E39 og grøntdraget over Åsen-nuten er å opprettholde området
som rent næringsområde med hovedvekt på næringskategori 2 og 3. Planen skal vise høy
arealutnyttelse ved 1-2 holdeplasser som får best kollektivbetjening med Bypakken. Her skal planen
legge til rette for baser med fellesfunksjoner, møteplasser og kvaliteter for næringslivet.
Behovet for kategori 3 områder må belyses nærmere og særlig knyttet til nye næringer.
Intensjonen er å oppnå utbygging av kategori 2 og 3 områder for å bidra til å dekke regionens behov
for næringsarealer i hele planperioden.
Kommentar:
Utbygging på golfbanens nordlige del langs Åsenveien har vært drøftet nøye i prosjektet.
Rådmannsgruppen har konkludert med at utbygging her bør fortsatt inngå i den langsiktige
byutviklingsstrategien langs kollektivaksen, men foreløpig ligge som en reserve. Det vil gi bedre
måloppnåelse å intensivere arealbruken i allerede utbygde næringsområder. Det vurderes å
innskrenke golfbaneområdet mot nord til en 200 meter-sone mellom golfbanen og Åsenveien. Dette
vil gi en tilstrekkelig arealreserve til næringsformål, og golfbanen kan opprette sine aktiviteter
samtidig som det er rom for et sammenhengende grøntdrag mellom golfbanen og næringsarealet, og
som igjen kan knyttes opp til grøntdraget mot Åsen/Kjerrberget.

5. Prosessen i utført utredningsarbeid
Representanter fra vegvesenet, Fylkesmannen og fylkeskommunen har deltatt i arbeidsgrupper når
prosjektgruppen har drøftet måloppnåelse for de tre planprinsippene. Representanter fra
prosjektgruppen har hatt møte med Jernbaneverket om nye stasjoner på Forus/Lura.
Greater Stavanger har deltatt i møter om måloppnåelse for næringslivet. 3. mai gjennomførte
prosjektgruppen et seminar for næringslivet med gruppearbeid der vi fikk innspill om næringslivets
måloppnåelse i de tre planprinsippene. Gruppenes innspill og foredragene som ble holdt, finnes på
https://ikdpforus.com/forside/medvirkning/
Prosjektgruppen har deltatt i Regionalt planforum (møter med overordnede myndigheter) to ganger
vedrørende utredning om planprinsipper, første gang i mai 2016 midtveis i arbeidet, og senere 3. juni
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da vi drøftet utkast til anbefaling om planprinsipper for IKDP Forus. Prosjektgruppen har presentert
utredning inkludert foreløpig anbefaling for Forus Næringspark. Drøftinger med Regionalt planforum,
Forus Næringspark og andre sentrale aktører kan følges opp i forbindelse med høring.
I tillegg til hovedrapporten om de tre planprinsippene, foreligger et eget notat om transport, som vil
bli mest aktuelt som dokumentasjon overfor myndighetene. Konklusjonene i notatet er tatt inn i
hovedrapporten.

6. Gjennomført høring
Melding om høring ble sendt i brev til overordnede myndigheter, kommunenes kulturavdelinger og
kommunene i Greater Stavanger. På nettsiden ble det varslet mulighet for å uttale seg.
Høringsfristen var 3. oktober 2016.
Følgende møter ble gjennomført i høringsperioden:
 Åpent møte 5. september, Hotel Scandic Forus. Invitasjon ble sendt til alle som uttalte seg til
planprogrammet, myndighetene, annonsert i alle tre avisene og på nettsiden til IKDP Forus.
Næringsforeningen sendte invitasjonen til sine medlemmer. Omtrent 50 personer deltok. Ueland
åpnet og Wirak avsluttet møtet. Stavanger hadde ikke anledning til å delta med politisk
representant.


Ordførermøte der regionale myndigheter og kommunene i Greater Stavanger var invitert. Møtet
var 12. september på «Både og» i Sandnes sentrum. Kommunenes tre ordførere delte på rollene i
møtet. Deltakere var fylkesordfører, Fylkesmannen, Klepp kommune, Time kommune, Rennesøy
kommune.



Prosjektleder har deltatt i møter med Bygg- og anleggsgruppen i Næringsforeningen og
Ressursgruppen for Forus og styret for Forus Næringspark.



Prosjektleder har gitt orienteringer i interne møter i de tre kommuneadministrasjonene.

7. Mottatte merknader og kommentarer til disse
Vi har mottatt 14 uttalelser. Alle viktige overordnede myndigheter har uttalt seg (Avinor, JBV,
vegvesen, Fylkesmann, fylkeskommunen).
Noen kommuneinterne avdelinger har uttalt seg. Deriblant kulturavdelingene.
Noen viktige eksterne aktører slik som Statsbygg, Næringsforeningen og UIS.
Noen private virksomheter har levert uttalelse, for eksempel Tvedt og Nortura.
Notat som oppsummerer alle mottatte merknader er vedlagt. I samme notat er merknadene kort
kommentert. Innspillene om følgende tema kommenteres spesielt fordi styret har bedt om innspill
eller fordi de framstår som særlig viktige fra noen eller flere aktører:
 Nye togstopp
 Kulturetableringer
 Utbygging på golfbanen langs Åsenveien
 Randsonenes rolle i planarbeidet
 Arealkapasitet som ikke utnyttes
 Manglende beslutningsgrunnlag
7.1 Innspill om nye togstopp

Side 13 av 30

Time kommune ønsker Lura stasjon utredet. Næringsforeningen, Tvedt Eiendom AS/Habi AS/Sunde
Estate AS og Nortura ønsker Forus stasjon. Jernbaneverket ønsker ingen stopp uten at det gjøres
grundige utredninger. JBV forutsetter at kopling til bussvei-satsingen legges til grunn.
Fylkeskommunen anbefaler at avklaring om nye stasjoner og utvikling rundt disse venter til neste
fase i planarbeidet. Fylkeskommunen begrunner mulig ny stasjon på Forus øst med det lokale
utviklingspotensialet rundt stasjonen og ikke med bedre tilgjengelighet til Forus forøvrig.
Fylkeskommunens administrasjon omtaler i uttalelsen at «vedtatt struktur med bussvei-tog-overgang
ved Gausel er en forutsetning». Statens vegvesen støtter hvordan kommunene resonnerer rundt ny
Forus stasjon.
Noen av uttalelsene begrunner nye togstopp med forventninger om bedre tilgjengelighet til hele
Forus-området og til flyplassen. De tre kommunene behandlet orienteringssak om status i
planarbeidet mens sak om prinsippvalg var på høring. Stavanger kommune har vedtatt innspill om
Forus stasjon som de ber styret vurdere, se kapittel 8 i dette saksforelegget. Dette har sitt grunnlag i
gjeldende kommuneplans uttalte forventninger om stasjonsetablering.
Nytt togstopp som byttepunkt:
Jærbanens rolle for Forus vil primært være å betjene det regionale transportbehovet til og fra Forus, og
derfor muligheter for nytt byttepunkt der Bussveien møter jernbanen. Planarbeidet bør vurdere hvordan
nye togstopp kan gi en forbedret kollektivbetjening og økte kollektivandeler på arbeidsreiser til
Forusområdet. Et nytt togstopp på Lura er aktuelt hvis det kan plasseres tett på bussveitraseen. Det blir
utredet i forbindelse med revisjon av kommuneplanen for Sandnes. Lura stasjon vil da bli et byttepunkt
for den regionale trafikken til og fra sør.

Figur 6 Influensområder rundt Gausel stasjon og mulige nye stasjoner på Forus øst og Lura.
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Det er en omfattende oppgave å utrede nye jernbanestasjoner, og dette er normalt Jernbaneverkets
ansvar. Prosessen involverer flere berørte myndighetsområder, og må til sist avklares gjennom
Nasjonal Transportplan for prioritering og finansiering. Saken vil derfor uansett ikke kunne avklares
endelig innenfor den framdriften IKDP Forus holder. Dersom kommunene ønsker å forsere en
utredning av ny stasjonsstruktur på Jærbanen, så må det avsettes økonomiske midler til innkjøp av
en konsulentrapport. Jernbaneverket bør da slutte seg til rammene for et slikt oppdrag.
Jernbaneverket har ikke tatt initiativ til noen utredning om nye togstopp mellom Stavanger og
Sandnes. I uttalelsen til sak om prinsippavklaring, omtaler de behovet for grundige utredninger. De
omtaler ikke egen rolle i utredningene.
Om Forus stasjon som byttepunkt:
Politisk vedtak i Stavanger kommune som omtaler at Forus stasjon har «de beste transportfaglige
begrunnelsene som attraktivt byttepunkt» stemmer ikke overens med vurderingene som er gjort av
kommunenes transportfaglige kompetanse i IKDP Forus. Faglige vurderinger er omtalt i "Utredning
av måloppnåelse for tre alternative planprinsipper" og et tilhørende transportnotat.
Prosjektgruppen antar at det politiske vedtaket fra Stavanger viser til rapporten «Mulighetsstudie
Forus knutepunkt», levert av Railconsult på oppdrag fra Forus Næringspark i 2014. Railconsultrapporten konkluderer med at Jåttåvågen og Forus holdeplasser ligger godt til rette for å bli de
viktige knutepunktene mellom jernbane og lokal kollektivtransport henholdsvis i nord-sør- og østvest-aksen. Her kan det etableres gode omstigningsforhold (korte avstander og tak over hodet) slik at
nye brukere vil kunne tiltrekkes kollektivtransporten.
Prosjektgruppens kommentar til det er at Forus stasjon ikke blir koblet til Bussveien, hverken nordsør eller øst-vest. Bussveilinje C kjører sørover til Sandnes i fv. 44. En kobling mellom Forus stasjon og
Bussveien krever at det etableres en matebuss til Bussveien, som gir et ekstra bytte, eller en ny
Bussveirute som kjører mellom Sola flyplass og Forus stasjon i tillegg til bussveilinje C. Vi vurderer det
ikke som aktuelt at Sandnes skal miste tilbudet med Bussveilinje C og i stedet ha endestopp på Forus
stasjon. Gausel stasjon er i dag byttepunkt til Bussveien i både retning nord-sør og øst-vest (øst-vest
er bare frem til Lagerveien på Forus).
Prosjektgruppens vurderingen er at Gausel stasjon, gjerne supplert med en stasjon på Lura, gir best
tilgjengelighet til Forus vest og flyplassen. Begrunnelsen er kontakten med Bussveien. Politisk
uttalelse fra Stavanger kommune må forstås utfra en forventning om at en lokalbuss på Forus skal gi
et bedre tilbud enn Bussveiens rutetilbud. En lokalbuss til/fra en mulig Forus stasjon vil ikke gi et
forutsigbart og varig tilbud til innbyggerne, slik som det kan forventes av Bussveien til/fra Gausel
stasjon. I slike saker bør kommunene også legge til grunn samfunnsøkonomiske betraktninger om
utnyttelse av transportinfrastruktur. Etter rådmannsgruppens vurdering bør kommunene bygge
arealutvikling på grunnstrukturene som etableres blant annet gjennom bussveiene, og ikke skape
behov for nye investeringer og driftstilbud som en ny lokalbuss vil være.
Det er vesentlig å oppnå en felles forståelse om at et nytt togstopp på Forus øst kun gir bedre
tilgjengelighet for de som skal til/fra et lokalt målpunkt i gang- eller sykkelavstand fra det nye
togstoppet, altså innenfor influensområdet til togstoppet.
Nytt togstopp begrunnet med utviklingspotensiale:
Det har kommet flere innspill om nytt togstopp på Forus stasjon knyttet til utviklingspotensialet og
transformasjon. Utredningsarbeidet av planprinsippene har vist at det er tilstrekkelig med
næringsarealer for alle næringskategorier innenfor allerede utbygde næringsområder på Forus, også i
lang tid etter planhorisonten 2040. Noen av grunnideene bak anbefalt planprinsipp er å konsentrere
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nye kontorarbeidsplasser rundt noen utvalgte holdeplasser til bussveien, for å lykkes med nye
områdekvaliteter. Det vurderes ikke som en faglig konsistent anbefaling å samtidig utvikle et nytt
togstopp på Forus stasjon, når det ikke er avdekket behov for økte arealer til arbeidsplassintensiv
kontorvirksomhet. Nortura ønsker å planlegge for blandet bebyggelse ved et eventuelt nytt togstopp.
Nortura eiendommen på 110 dekar kan likevel utvikles betydelig, uavhengig av nytt togstopp på
Forus stasjon. Planen kan jobbe med hvordan området på og rundt Nortura-tomten bør utvikles.
Bussveisystemet vil være det bærende kollektive transportsystemet for Forus-området, med en
influenssone på 500 meter gangavstand fra holdeplassene. Planen vil legge til rette for at de høyeste
arealutnyttelsene vil være innenfor influenssonen. Utenfor influenssonen forutsettes at
transportbehovet blir dekket av øvrige kollektive hovedruter, for eksempel Gamle Forusveien. En
gjenåpning av Forus stasjon kan i framtiden bli et positivt supplerende kollektivtilbud for
nærområdet, men anses ikke å være forutsetning for den utviklingen av området som IKDP Forus
legger opp til innenfor et 2040-perspektiv. Etablering av Forus stasjon vurderes først og fremst i en
lokal kontekst.
7.3 Utbygging på Golfbanens område langs Åsenveien
Statsbygg er grunneier og ønsker utvikling på golfbanen langs Åsenveien og begrunner med god
kollektivtilgjengelighet. Fylkesmannen og fylkeskommunen frarår utbygging på golfbanen.
Myndighetene vurderer at utbygging på golfbanen bryter med planprinsippets hovedinnretning, og
viser til arealhusholdering og konsentrert arealutnyttelse på utvalgte steder for å bidra til
transformasjon.
Kommentarer:
Rådmannsgruppen opprettholder tidligere vurdering om at golfbanens område langs Åsenveien ikke
bør benyttes til utbygging i planen. Det vil gi bedre måloppnåelse å intensivere arealbruken i allerede
utbygde næringsområder. Det vurderes å innskrenke golfbaneområdet mot nord til en 200 metersone mellom golfbanen og Åsenveien. Området kan settes av til friområde i IKDP Forus fram til det i
senere revisjoner blir aktuelt å bygge ut området. Dette vil gi en tilstrekkelig arealreserve til
næringsformål, og golfbanen kan opprette sine aktiviteter samtidig som det er rom for et
sammenhengende grøntdrag mellom golfbanen og næringsarealet, og som igjen kan knyttes opp til
grøntdraget mot Åsen/Kjerrberget.
7.4 Randsonenes rolle i planarbeidet
Fylkesmannen er skeptisk til at randsonene tas ut av planområdet, med tanke på 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 er besvart hvis
randsoner tas ut.
Kommentarer:
Randsonene som kommunene vurderer å ta ut av planområdet er i hovedsak tenkt til boligformål.
Det er først og fremst viktig å sikre felles parkeringskrav til næringsområdene. Dette blir sikret selv
om noen av randsonene tas ut av planen.
Dersom planen for Forus Øst ikke blir vedtatt i Stavanger Bystyre slik den foreligger nå, så er en
foreløpig vurdering at det området inngår i planområdet til IKDP Forus. Lurabyen og Lura
bydelssenter vurderes som etablerte boligområder som ikke påvirker plangrep i IKDP Forus. Det er
ønskelig at dette området fortsatt inngår i Sandnes kommune sin kommuneplan. Bærheim og
Skadberg vurderes som randsoner til næringsområdet som ikke vil påvirke plangrep i IKDP Forus.
Områdene bør utvikles til boligformål med tettheter tilpasset avstander fra bussveien og med gode
gang- og sykkelforbindelser til Forus, men dette kan håndteres i Sola kommune sin kommuneplan.
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Det er ikke nødvendig å innlemme alle 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.
Det bør fortsatt være en intensjon at randsonene tas ut av planområdet. Dette avklares endelig når
planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.
7.5 Arealkapasitet som ikke utnyttes
Merknader fra Nortura, Næringsforeningen, Tvedt eiendom og Stavanger utvikling handler om at
mye areal holdes igjen, sett i forhold til god kollektivtilgjengelighet samt målet om å styrke Forus som
næringsområde. Statens vegvesen har en betenkning om hvordan utbygging kan skje rundt
Bussveienes kommende holdeplasser, men både vegvesenet og Fylkesmannen og fylkeskommunen
støtter anbefalt planprinsipp når det gjelder hvordan arealkapasiteten utnyttes på Forus. Smedvig
Eiendom har også levert uttalelse som støtter den anbefalte hovedretningen.
Kommentarer:
Flere har tolket anbefalingen dithen at kommunene aktivt legger inn begrenset vekst. I
høringsutkastet ble benyttet begreper som å balansere veksten i forhold til andre næringsområder.
Slike beskrivelser foreslås fjernet i endelig utkast til prinsippdokument. Kommunene har tatt
utgangspunkt i mest oppdaterte sysselsettingsprognoser som finnes og anbefalt prinsipp med stor
restkapasitet over prognosene. Hensikten med anbefalt prinsipp er ikke å holde igjen på utviklingen
av Forus, men å konsentrere nye arbeidsplassintensive virksomheter og bymessige kvaliteter til noen
kjerneområder. Der er stor arealkapasitet til alle næringskategorier i anbefalt prinsipp.
Prinsippdokumentet anbefaler å satse på transformasjon, fortetting og høy utnyttelse rundt 1-2
holdeplasser på Forus vest og 1-2 holdeplasser øst for E39.
Figuren viser utbyggingspotensialet som anbefalt planprinsipp gir til kategori 1 næringsformål.
Figuren er mer omtalt i prinsippdokumentet, kapittel 2. Planprinsippet har en kapasitet på ca. 1 mill.
m2 BRA innenfor kategori 1, noe som tilsvarer ca. 40 000 arbeidsplasser. Søylediagrammet viser at
det er god kapasitet innenfor rammene av planprinsippet til å ta opp i seg mer utbygging til
næringskategori 1 enn sysselsettingsprognosene viser som sannsynlig. Dersom veksten overgår
kapasiteten vil kommunene revidere planen.
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Figur 7. Søylediagrammet sammenligner sysselsettingsprognoser med potensialet for sysselsetting og
utbygging til næringskategori 1 som finnes innenfor anbefalt planprinsipp.
Planarbeidet er startet etter en planbestilling som omtaler at utviklingen av Forus skal vurderes i
regional kontekst. Derfor var det lagt inn formuleringer om å balansere veksten på Forus med andre
næringsområder i prinsippdokumentet. Siden kommunene ikke har anbefalt å ta i bruk virkemidler
som følger opp slike intensjoner, bør slike formål med planarbeidet dempes. I stedet bør
planarbeidet vise hvordan Forus kan få en regional og nasjonal rolle i å bidra sammen med andre
regionale næringsområder til at regionen samlet sett får gode løsninger for nærings- og byutvikling. I
det videre planarbeidet blir det aktuelt å vurdere dette blant annet med utgangspunkt i vurderinger
som er gjort i «Utredning av måloppnåelse for tre alternative planprinsipper».
Den interkommunale kommunedelplanen tar utgangspunkt i et regionalt ståsted, med regionens
samlede attraktivitet, næringsutvikling og miljøvennlig byutvikling (bl.a. nullvekstmål) som viktige
faktorer. Forus er med andre ord ikke vurdert som et isolert planområde. Med anbefalt prinsipp vil
planen ifølge analyser dekke behov for alle næringskategorier frem til 2040, holde igjen på utbygging
av urørt grunn, og samtidig holde åpent for det uventede som kan skje både før og etter 2040.
Kommunene velger å omtale et mulighetsrom som peker på en lengre horisont fordi det ikke er
realistisk at hele utbyggingspotensialet realiseres fram til 2040.
Hensikten med å tilrettelegge for høy utnyttelse i et fåtall kjerneområder er først og fremst å skape
grobunn for mer kontakt mellom bedriftene, oppnå nye områdekvaliteter og bygge opp om hovedkollektivsystemet i regionen. Slik vil kommunene også sørge for arealhusholdering av areal som ikke
må brukes fram til 2040, og som kan bygges ut til næringsformål i en udefinert framtid.
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Det har i høringsinnspillene blitt stilt spørsmål til fortetting langs et fåtall holdeplasser fremfor høy
utnyttelse ved alle holdeplassene. Der er ikke vekstpotensiale i regionen for tett arealutnyttelse
mange steder på Forus, og det reduserer muligheten for å lykkes fordi man ikke får den kritiske
mengden nye etableringer på noen av stedene. Prioritering av noen få holdeplasser til bymessig
utvikling kan resultere i at Forus får noen kvaliteter som området mangler i dag og som vil bli til beste
for hele Forus-området.
Det er også stilt spørsmål ved å ikke benytte Bussveien fullt ut, da Forus vil være blant de områder i
regionen med det mest attraktive kollektivtilbudet og best forutsetninger for å nå nullvekst-målet.
Byområdet har flere områder for utvikling som har bedre tilgjengelighet enn Forus, selv etter at
bussveiene er etablert. Mulighetene for å nå nullvekstmålet for Nord-Jæren er størst om funksjoner
lokaliseres i kommunesentrene, eller eksempelvis i bybåndet mellom Stavanger sentrum og
Jåttåvågen, heller enn i Forus-området. Områder for kategori 1 næringsformål bør planlegges på
Forus av hensyn til næringsutvikling og ikke fordi det fremmer miljøvennlig transport. En del
boligutvikling i randsoner er hensiktsmessig der tilgjengeligheten til bussveier er god fordi det bidrar
til kortere arbeidsreiser til Forus, samtidig som bosatte får god tilgjengelighet til byområdet via
bussveiene.
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, men som Forus vil ha nok fleksibilitet til å kunne ta imot. Dette vil i så fall
kreve revisjon av IKDP Forus. Det vil fortsatt være muligheter for nye retninger og tilpasninger av
næringsområdet over tid.
7.6 Manglende beslutningsgrunnlag
En gruppe professorer ved UiS/IRIS uttaler at utredning av planprinsipp er gjort på manglende
grunnlag om næringsutvikling og lokaliseringsattraktivitet. De anbefaler et tettere samarbeid mellom
planarbeidet og UiS. De peker videre på at kunnskapsgrunnlaget for å styrke sentrumsområdene er
mangelfull, og kan gi urealistiske forestillinger om sentrumsområdenes attraktivitet.
Kommentarer:
Prinsippdokumentet er utarbeidet med den kunnskapen vi har til nå i arbeidet. Eksempler på
dokumenter som er benyttet er Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen (mai 2015); en
rapport som analyserer næringslivets lokaliseringspreferanser og vurderer dette opp mot tilgangen til
arealer egnet til de ulike næringer. Stedsanalyse for IKDP Forus, Forusvisjonen og Strategisk
Næringsplan 2013-2015 (Greater Stavanger) er andre eksempler. Prosjektgruppen har også benyttet
kunnskapsmateriale («Stimulating Work Landscapes», Huub Kloosterman/ Simon Dona/ Wilco Otte,
2014) og samarbeid med det kompetansemiljøet i Nederland om utvikling av innovative
næringsområder.
I rapporten «Utredning av måloppnåelse tre alternative planprinsipper» er det utredet hvordan de
de tre planprinsippene ivaretar målsettinger for næringsutvikling, 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 når planen skal utarbeides og tegnes ut.
Forskere ved UiS stiller spørsmål ved bruken av vekstprognosen fram til 2040, da vekst i sysselsetting
de neste tiårene er svært usikre. Det er tatt hensyn til at det er usikkerhet i langsiktige prognoser,
noe som vises i vurderingene gjort i «Utredning av måloppnåelse for tre alternative planprinsipper».
Prognosene for sysselsetting er hentet fra analyser de siste årene og nylig oppdatert prognose fra
kommunenes interkommunale samarbeid på Nord-Jæren. Forus er i bruken av prognosene tillagt

Side 19 av 30

samme andel av regionens samlede sysselsetting i 2040 som Forus hadde i 2013. Se også figur 7
foran. Anbefalt prinsipp rommer stor overkapasitet over det prognosene tilsier for både kategori 1, 2
og 3 bedrifter. I tillegg blir planen fleksibel for endringer og eventuelle utvidelser, dersom det skulle
vise seg å være behov for flere arbeidsplasser enn det prognosene viser. Kommunene vil også kunne
revidere planen ettersom nye behov oppstår.
Næringsforeningen stiller spørsmål ved framtidige drivere av framtidige arbeidsplasser, med
henvisning til UiS/innovasjonssenterets forskningsprosjekt om Forus og kriterier for attraktivitet.
Dette tas til orientering, og kommunene ønsker å benytte samarbeid med Næringsforeningen, Forus
Næringspark, UIS og andre sentrale aktører i regionens næringsliv for å øke kunnskapen om hva som
kan styrke Forus sin attraktivitet som næringslokasjon. Kommunene vil ha stor nytte av å samle
kunnskap fra forskningsprosjektet som pågår med oppdrag fra blant annet Forus Næringspark.
Tilrettelegging for et mangfoldig næringsliv vil bli viktig i planutformingen. Kommunenes kompetanse
på byutvikling og innovasjonsmiljøet ved UIS og IRIS bør vurdere i samarbeid hva som skal til for å
skape et innovativt næringsområde som blir attraktivt for bedrifter og høykompetente arbeidstakere.
I tillegg ble det spurt hvorfor COWI-rapporten ikke er kommentert i planprogram eller forslag til
planprinsipp. Kommunene er godt kjent med innholdet i COWI-rapporten. Den var en del av
grunnlaget for Greater Stavangers næringsarealstrategi, et arbeid som kommunene deltok aktivt i.
Rapporten anbefaler under mange forutsetninger at en størst mulig del av sysselsettingsveksten bør
legges til Forus. Men den understreker også at valg regionen gjør for øvrig, for eksempel
investeringene i transportsystemet, er viktige argument for å nyansere og tilpasse en slik strategi.
Kommunene er også godt kjent med rapportens anbefalinger til tiltak for å styrke Forus som
arbeidsplasslokasjon:
- Et høykvalitets kollektivtilbud
- Sterke begrensninger på bilbruk, inkludert parkeringsrestriksjoner, veiprising mm.
- Sonedeling hvor A-bedrifter legges til kollektivakser og holdeplasser
- B og C bedrifter kan på sikt flyttes ut og gi rom for flere A bedrifter.
Anbefalt prinsipp er langt på vei i samsvar med anbefalingene. COWI-rapporten understreker også
hvor stor betydning det har å se planleggingen av Forus i sammenheng med kommende Bypakke
Nord Jæren, noe som er en viktig del av anbefalt prinsipp.

8. Kommunenes behandling av orienteringssak om planprinsipper
Styret for IKDP Forus leverte i september en orienteringssak til kommunene om arbeidet med
prinsippavklaring. Her gjengis kommunenes behandling av saken.
Kommunene Sandnes og Sola vedtok at "Saken tas til orientering".
Stavanger leverte følgende innspill:
Saken tas til orientering og styret bes vurdere følgende høringsinnspill:
a) Stavanger kommune viser til at næringsvirksomheten på Forus bidrar med omkring 20 % av
landets BNP. Området er ikke bare et nasjonalt viktig næringsområde men også høyst anerkjent i
internasjonal sammenheng som næringscluster.
b) Stavanger kommune ser på det valgte komprimerte planprinsippet, alternativ 1, som positivt.
c) I planprogrammet var bestillingen blant annet at planen skulle legge til rette for å styrke Forus og
regionens rolle som et nasjonalt viktig internasjonalt næringsområde. Intensjonen og fokuset virker i
prinsippene for den videre planutformingen til å ha endret seg i retning av å beskytte de lokale
kommunesentrene snarere enn å styrke regionens konkurranseevne. Det er urimelig å konstruere en
interessekonflikt mellom Forus og kommunesentrene. Tekst som bidrar til dette bør utgå fra
plandokumentet. Eksempel på slik tekst finnes i dokumentet «Prinsipper for videre planutforming»
punkt 4.1 i første setning.
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d) Stavanger kommune mener gjenåpning av Forus Stasjon må ha høy prioritet. Forus Stasjon har de
beste transportfaglige begrunnelsene som et attraktivt punkt for å skifte kollektivmiddel og har
gjennom sin beliggenhet de beste forutsetninger til å etablere startstedet for en tverrforbindelse
mellom Jærbanen og Flyplassen via Kollektivbrua på E39 og Forus. Gausel Stasjon må bestå selv om
Forus Stasjon gjenåpnes, men det kan vurderes lavere frekvens på avganger enn på Forus Stasjon.
e) Stavanger kommune ønsker at det i det videre planarbeidet ses på hvordan plassering av framtidig
skinnegående /høyverdig kollektivtransport kan innpasses i planområdet, med grensesnitt til
eksisterende jernbane og med transportakser til flyplassen og det nye sykehuset på Ullandhaug.
Stavanger kommune støtter den foreløpige anbefalingen om at randsoneområdene ikke skal inngå i
planområdet. Dette gjelder arealene øst for fylkesvei 44 da disse områdene har ganske robuste
planer fra tidligere som feks Kommuneplanen, Fylkesdelsplanen, Bybåndsanalysen og
mulighetsstudien fra Fylket.
f) Det understrekes også at det er sentralt at golfbanen og Forus travbane blir en del av planområdet
i framtiden.
Kommentarer til noen av innspillene:
Punkt d) er kommentert sammen med andre innspill om ny Forus stasjon i kapittel 7 i dette
saksforelegget.
e) Det er et tydelig mandat til prosjektet å legge til grunn Bypakken i planarbeidet. De nevnte
forbindelsene vil ikke bli forutsatt etablert for gjennomføring av planen. Men det blir ikke lagt
hindringer for at skinnegående transport kan etableres senere. Styret har tidligere bedt om at en
korridor for mulig forbindelse til Ullandhaug bør holdes åpen, og det blir fulgt opp i videre arbeid.
f) Det har ikke vært tema så langt å ta ut travbanen eller golfbanen fra planområdet.

9. Prinsipper for videre planutforming, endringer etter høring
Oppdatert utkast finnes i separat vedlegg.
Følgende endringer er gjort i dokumentet som er vedlagt til endelig behandling:
Kapittel 2, Anbefaling «Forus – det mangfoldige næringsområdet»
Dette kapittelet er mye endret. Kapittelet vektlegger hvordan planen kan håndtere det store
utbyggingspotensialet som er spredt over et stort planområde. Gjennom en trinnvis utvikling som
følger konjunkturene framover, kan kommunene lykkes med en god plan. Forus bør utvikles trinnvis
både i denne første utgaven av IKDP Forus og gjennom framtidige revisjoner. Rådmannsgruppen
anbefaler at prognosene for vekst benyttes til å belyse kunnskap om sannsynlig vekst, men at planen
skal vise løsninger med større utbyggingskapasitet. Kapittelet viser at anbefalt prinsipp har rikelig
rom for vekst. Her beskrives også hvordan planen skal utvikle utvalgte kjerneområder langs
bussveiene. Og hvorfor det er hensiktsmessig for å nå samfunnsmål som er vedtatt i
planprogrammet, deriblant attraktiv næringsutvikling som fremmer regionen nasjonalt og
internasjonalt.
Her er også hentet inn mer omtale fra utredningen om måloppnåelse for de tre planprinsippene. Det
handler om Forus etter 2040 og at planrevisjoner kan legge til rette for mer vekst.
Kapittel 3, Viktige strategier for utviklingen av framtidens Forus
Dette kapittelet er helt nytt og er en konkretisering av målkapittelet i planprogrammet når det
gjelder tema som berører plangrep. Kapittelet er en beskrivelse av strategier vi vil følge når vi skal
finne fram til gode plangrep.
Kapittel 4 (tidligere kapittel 3), Regionen lykkes med dette fram til 2040
I dette kapittelet har vi bare gjort mindre endringer.
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Kapittel 5 (tidligere kapittel 4), Prinsipper for planutforming
Om hele planområdet:
- Første avsnitt som tidligere handlet om å balansere veksten på Forus med andre næringsområder
er fjernet. I stedet omtales at Forus sin rolle skal utvikles i en god tilpasning til andre
næringsområder i regionen.
- Andre avsnitt handlet tidligere om virkemidler for å avgjøre hvilke deler av planområdet som
skulle prioriteres for utbygging. Her anbefales å skille bedre mellom kjerneområdene for
arbeidsplassintensive virksomheter som må få klare føringer og utenforliggende områder til
kategori 2 og 3 som kan etableres under friere rammer.
- Omtalen av nye grøntdrag er supplert med henvisning til retningslinjer i Regionalplanen når det
gjelder planlegging av disse.
Forus øst for E39:
- Omtalen av Forus stasjon foreslås justert, men konklusjonen er den samme. Nye togstopp bør
utredes uavhengig av IKDP Forus.

10. Utfordringer som anbefalingen medfører
En innretning på planen som danner tydeligere struktur, strammer opp utbyggingsområdenes formål
og prioriterer noen kjerneområder for høy utnyttelse er vurdert som nødvendig for å lykkes med
framtidens Forus. Selv om det blir en krevende og komplisert planoppgave for de tre kommunene,
ser rådmennene gode muligheter for å lykkes med utviklingen av Forus innenfor en slik strategi.
Etablering av robuste og bærende nye kvaliteter blir en viktig oppgave i planarbeidet.
Fylkeskommunen og Fylkesmannen er opptatt av hvordan planen kan bidra til å sikre nye regionale
grøntdrag gjennom Forus. De ser det som et viktig mål for planarbeidet at nye regionale
stedskvaliteter og særlig grøntdrag blir prioritert. Dette blir en svært komplisert oppgave både fordi
der ikke finnes opplagte traseer for ny grøntstruktur. Og fordi gjennomføring av slike kvaliteter som
hovedregel må knyttes som rekkefølgetiltak til utbyggingstiltak for å sikres gjennomføring. Med
begrenset mengde utbyggingsprosjekter i forhold til områdets størrelse, blir det mindre omfang på
rekkefølgetiltak. Planarbeidet vil måtte vurdere endret arealbruk fra byggeområde til grøntstruktur.
Ulike finansieringsløsninger må også vurderes. Planarbeidet trenger en sterk og felles politisk
viljeserklæring hos de tre kommunene for å kunne lykkes. Samtidig vil det være et stort tap for
planen hvis kommunene ikke lykkes med forpliktende planvedtak som sikrer minst ett grøntdrag på
tvers av Forus.
I planen må kommunene bruke virkemidler for å håndtere gapet mellom realistisk utbyggingsbehov
og det store utbyggingspotensialet. Tilgjengelige virkemidler vil bli benyttet lignende som i
kommuneplanene der for eksempel utnyttingsgrad styres av tilgjengelighet. Andre eksempler på
virkemidler er rekkefølge i utbygging og endring av arealformål fra næring til bolig- eller grøntformål
der det er aktuelt. Mye arbeid gjenstår før det blir mulig å vurdere hvilke virkemidler som treffer
best.
Tre kommuner skal bli enige om utformingen av planen og når planen er vedtatt skal tre kommuner
følge den opp i fellesskap. Dette handler også i stor grad om kommunenes vilje til å styre i retning av
samfunnsmålene, prioritere mellom virkemidler og ta upopulære valg. Saken om prinsippavklaring er
godt egnet til å danne en felles forståelse mellom kommunene om hvordan man oppfatter målene
som er vedtatt for IKDP Forus i planprogrammet. Videre i hvilken grad "Prinsipper for videre
planutforming" følger opp målene og hvordan dette kan følges opp gjennom kommunenes vilje til å
styre.
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Det kan være en nyttig øvelse å tenke gjennom konsekvensene av å lage en plan med utydelig
retning og for liten grad av styring. Skulle vi laget en plan som følger Basis- eller Funksjonsblandingsalternativet, måtte vi hatt en mye lenger planhorisont og jobbet med mange utviklingsetapper inn i
en svært usikker framtid. En plan i retning av Basis eller Funksjonsblandings-alternativet gir
kommunene mindre kontroll over måloppnåelsen. Kanskje blir arealetterspørselen lav, i så fall vil
utviklingen gå sakte. Streng rekkefølgestyring vil kunne bidra til at man klarer å prioritere mellom
områder i en slik plan, men man har liten kontroll over utbyggingstakten og de regionale
konsekvensene i en slik plan.
Konsekvenser av for svak virkemiddelbruk kan bli at kommunene må avklare mange problemstillinger
fortløpende senere etter at planen er vedtatt. Resultatet på lang sikt kan bli at kommunene ikke
lykkes med å ta vare på de store arealressursene på Forus på en god måte.

11. Framdrift i IKDP Forus med fokus på oppgaver i 2017
 Hovedtrekkene i sak 22/16 settes inn her etter styrets behandling, før saken sendes til
kommunene.
12. Rådmennenes vurdering
Gjennom denne saken gir rådmannsgruppen endelig anbefaling om hovedretningen for planarbeidet,
og viktige særtrekk som skal kjennetegne områdene øst og vest for E39. Mye arbeid gjenstår, men
kommunene har fått viktige avklaringer om hovedretning for planarbeidet slik at det blir lettere å ta
fatt på neste fase. De konkrete føringene for det videre planarbeidet finnes i kapittel 5 i det vedlagte
prinsippdokumentet.
Rådmannsgruppen vurderer at oppdatert notat "Prinsipper for videre planutforming" beskriver
prinsipper som gir god måloppnåelse for IKDP Forus. Prinsippene gir et godt utgangspunkt for å
utvikle Forus til et fortsatt nasjonalt og internasjonalt viktig næringsområde. De valgte prinsippene
gir mulighet for å lykkes med planprogrammets tre vedtatte mål: Næringsutvikling, nullvekstmålet
for personbiltransport (Energi og klima) og Områdekvaliteter.
Anbefalingene gir også svar på planbestillingen/mandatet som ble vedtatt av de tre kommunene før
planoppstart.
Anbefalingene samsvarer godt med hovedgrepet i Næringsarealstrategien - å fortette i allerede
utbygde områder. Strategien understreker betydningen av å utvikle Forus videre til næringsformål.
IKDP Forus har en fastsatt framdrift og økonomisk ramme som ikke gir rom for omfattende
utredninger om ny stasjonsstruktur på Jærbanen (mellom Gausel og Sandnes). Utredninger om nye
togstopp er en omfattende prosess, som Jernbaneverket normalt har ansvaret for. Jernbaneverket
melder anbefalte investeringer inn til Nasjonal Transportplan, og etablering av nye togstopp får
endelig avklaring der. Dersom kommunene ønsker å forsere en utredning av ny stasjonsstruktur på
Jærbanen, må det avsettes økonomiske midler til kjøp av konsulentoppdrag. Jernbaneverket bør da
slutte seg til rammene for et slikt oppdrag.
”Utredning om måloppnåelse for tre alternative planprinsipper” er ikke endret etter høring. Det ser
ikke rådmannsgruppen behov for. Utredningen viser uheldige konsekvenser ved å velge Basis- eller
Funksjonsblandingsalternativene. Utredningen blir aktuell å se til hvis planforslaget ligner mye på de
alternativene. Der er også flere nyttige innspill om hva som skal til for å lykkes med en komprimert
variant, som blir hovedgrepet i planen.
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Behandlingen av denne saken om prinsippavklaring har vært og er en viktig fase fram til endelig
vedtak hos de tre eierkommunene. Prosessen skal sikre at kommunene går i samme retning i
utarbeidelsen av IKDP Forus. I ROS-analysen som ble utarbeidet for prosjektet høsten 2015, ble
denne type avklaring vurdert som svært viktig for å oppnå et godt resultat.
Etter styrets behandling sendes styrets vedtak sammen med denne saken og alle vedlegg til
behandling i kommunene. Endelig vedtak skal skje av Bystyrene/Kommunestyret. Eventuelle avvik
mellom kommunenes vedtak vil måtte vurderes av styret for IKDP Forus før de følges opp.
Sannsynligvis blir ikke det til hinder for at de fleste utredningsarbeidene kan starte.

13. Forslag til vedtak
Dokumentet "Prinsipper for videre planutforming" (datert 15.08.2016 og revidert 24.11.2016),
kapittel 5, Prinsipper for planutforming legges til grunn for utarbeidelsen av planforslag for IKDP
Forus.
Ingrid Nordbø
leder, rådmannsgruppen
Marit S. Storli
prosjektleder
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Sak 22/16. Framdriftsplan for IKDP Forus, fokus på oppgaver i 2017
1. Bakgrunn for saken
Framdriftsplan for IKDP Forus finnes i vedtatt planprogram kapittel 12. Framdriftsplan for 2017
holdes i samsvar med framdrift vedtatt i planprogrammet.

2. Framdrift og viktige aktiviteter i 2017
Prosjektgruppen starter nå arbeidet med å forberede alle utredningsoppgavene som skal skje
vinteren og våren 2017. Planprogrammets kapittel 8 viser hvilke analyser og utredninger som skal
gjennomføres, men det kan bli behov for noen justeringer som følge av prinsippavklaringen. I
forberedelsen av utredningsoppgavene avklarer rådmannsgruppen behov for å kjøpe
konsulentoppdrag innenfor vedtatt økonomisk ramme for IKDP Forus.
Både underveis i utredningsoppgavene og ved viktige milepæler vil vi forberede
medvirkningsaktiviteter for eksterne interessenter. Medvirkning forberedes slik at deltakerne får gi
innspill til planarbeidet. Til våren skal gjennomføres et opplegg som sikrer at prosjektet får innspill fra
innbyggerne i tilgrensende områder. Det er også aktuelt å gjennomføre et opplegg for ungdom
og/eller unge arbeidstakere.
I det videre arbeidet blir det særlig nyttig å få til tettere og kontinuerlig kontakt med
næringslivsaktørene i regionen og på Forus. Blant annet forbereder prosjektet å etablere et fast
dialogforum for å ivareta kontinuerlig kontakt med næringsaktørene om planarbeidet.
Prosjektgruppen har etablert et samarbeid med kommunenes næringsansvarlige for å få flere og
bedre ressurspersoner til dette.
Medvirkningsaktivitetene blir avklart fram til styremøte i mars. Styrets representanter kan ha ulike
roller i medvirkningsaktivitetene.
Etter sommerferien starter arbeidet med å utarbeide plandokumentene med bakgrunn i kunnskap
fra medvirkning, utredninger og andre eksisterende dokumenter.
Her er framdriftsplanen vist med aktiviteter som skal gjennomføres i 2017:
Aktivitetsnavn
Utrede plantema
- Organisere utredninger og eksterne oppdrag
Gjennomføre utredninger jfr planprogram kap 8
- Avklare hovedgrepene i planen
- Naturmangfold som ressurs for utvikling
- Landskap og grønnstruktur
- Arealbruk/prinsipper for funksjonsblanding
- Stedsidentitet
- Transport
- Næringsutbygging
- Folkehelse
- Boligutbygging
- Klimaregnskap og energiplanlegging
- Klimatilpassing og overvannshåndtering
- Risiko og sårbarhet
- Rekkefølge i utbygging

Våren 2017

Høsten 2017

Jan-feb
Feb-mai

Mai
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Oppsummere planens hovedgrep, sammenstille utredninger
og gi tematiske anbefalinger til planforslaget
Medvirkning
- Naboer, bydelsutvalg, lag, foreninger
- Fast dialogforum med næringslivet
- Dybdegrupper med næringslivet
- Ungdom, evt. unge voksne
Utarbeide planforslag
- Samfunnsdel
- Planbeskrivelse
- Risiko og sårbarhet
- Konsekvensutredning
- Bestemmelser/retningslinjer

Mars-april

Juni-oktober

Omtrentlige datoer for styremøter i 2017 og formål med møtene:
 14. mars: status om utredninger og medvirkning
 22. juni: medvirkningsresultater, planens hovedgrep, tematiske anbefalinger til planforslaget
 5. oktober: status om arbeidet med å utarbeide planforslaget
 7. desember: behandle oversending av planforslag til kommunene for offentlig ettersyn
Milepæler i 2018-2019:
- Kommunene vedtar utleggelse, februar 2018
- Offentlig ettersyn, februar-april 2018
- Politisk sluttbehandling, desember 2018

3. Rådmannsgruppens vurderinger
Viktige aktiviteter og framdrift det kommende året gjengis i saken om prinsippvalg når den sendes til
kommunene.

4. Forslag til vedtak
Styret legger til grunn foreslått framdrift i 2017.
Styrets møter avklares med utgangspunkt i oppgitte omtrentlige datoer.
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Sak 23/16. Oppsummering av studieturen til Eindhoven
1. Bakgrunn
Styret for IKDP Forus reiste på studietur til Eindhoven 3-4. oktober 2016. Deltakere:
Navn
Sandnes
Stanley Wirak
Martin Håland
Olav Birkeland (vara for Unni Østråt Egeland)
Stavanger
Christine Sagen Helgø
Cecilie Bjelland (vara for K.N. Nordtun)
Christian Nicolay August Håvik Wedler (vara for K.
Raustein)
Sola
Ole Ueland
Ine Marit Torsvik Bertelsen
Roar Johannessen
Rogaland Fylkeskommune
Anja Berggård Endresen
Rådmannsgruppen
Ingrid Nordbø
Gunn Jorunn Aasland
Prosjektgruppen
Marit Sletteberg Storli
Simon Tamminga

2. Oppsummering av innhold på turen
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Mandag 3. oktober var vi på Strijp S hele dagen.
Foredrag ved konsulentselskapet RHO som har kontor på Strijp S:
Miljøsonering: Nederland benytter en innarbeidet norm for å avklare krav om avstander mellom
virksomheter innen ulike kategorier av miljøbelastning (støy, lukt, støv, fare) og områder med ulike
grader av følsomhet. Blandede områder (mixed use) regnes som mer robuste for miljøbelastning.
Metoden kan vurderes i IKDP Forus for å avklare avstandsbehov mellom virksomheter og arealformål
som er følsomme for miljøbelastning.
Markedsstyrt byutvikling:
Stige for bærekraftig utvikling (inkludert i loven i Nederland):
 Må først påvise behov for ny utbygging (kravet gjelder alle formål i Nederland, ikke bare handel,
der vi har noe som ligner i krav om handelsanalyse)
 Deretter må man påvise at behovet ikke kan dekkes i et annet område som allerede er avsatt til
tilsvarende formål.
 Til slutt må man påvise at man har funnet et område som er egnet til formålet med blant annet
riktig tilgjengelighet til formålet.
Da Philips flyttet fra Eindhoven var der ingen initiativer til vekst. Aktører i markedet spurte seg om
hva de kunne gjøre som ville være bra for Einhoven. De innredet inkubatorer til rimelig leie i de
forlatte bygningene. Aktiviteten i bygningene ble det viktige, ikke bygningene i seg selv. De attraktive
nye ansatte vil være der ting skjer, de vil oppleve noe hele tiden.
Vi fikk et tydelig råd om planlegging for vekst i nedgangstider: Å gjenbruke den eksisterende
bygningsmassen.
Erfaringer:
 Start med de offentlige uterommene. Transformasjon av urbant miljø støtter transformasjon av
identitet i et område.
 Blandet arealbruk er pådriver for endring.
 Første etasje må være utadvendt. Viktig å få inn de rette i første etasjen, de mangedobler verdien
av lokalene i etasjene over.
 Hvis man lykkes med en inkubator, da kommer også de "vanlige", slik som RHO gjorde.
 Industrielle områder: se etter det spesielle og lag en merkevare av det.
 Spill på historien, for eksempel Philips
Omvisning på Strijp S
Mens Philips var der, var området avstengt med piggtrådgjerder. Det var en stor kontrast til det
kunnskaps-/delingsmiljøet som finnes der nå. Til nå er der etablert 1000 boliger, og 1500 flere
kommer i løpet av de neste 10 årene. Utbyggingen startet i 2001 og vil pågå fram til ca 2028.
Området har plass til 500 virksomheter.
Viktig med sterk merkevarebygging. Start med området mellom byggene, invester i fellesskapet.
Omforming som omdømmebygging. Offentlig tilgjengelige/attraktive lokaler i førsteetasjen er
essensiell. Skape behov man i dag ikke kjenner. Gi rom for start-Ups. Etasjene over bør ”subsidiere”
etasjene under, attraktive leietakere i førsteetasjen mangedobler verdien på etasjene over.
Første etasje i sentralblokken har utadrettet virksomhet. Over er der kontorer og boliger.
Området er en Living Lab for hele byområdet. De tester blant annet flere former for miljøvennlig
mobilitet. Det de tjener på parkering går rett inn i tilbud på miljøvennlig mobilitet.
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I utstrekning tilsvarer Strijp S en svært liten del av Forus, kanskje en strekning som tilsvarer Bussveien
mellom E39 og kommunegrensen til Sola.
Vi besøkte møtestedet Seats2meat i 2. etasje i sentralbygget. Der kan man leie ulike møtelokaler.
Eller bruke det åpne rommet gratis. Virksomheter i oppstartsfasen får rimeligere tilgang enn de
etablerte.
Vi avsluttet dagen med en sykkeltur fra Strijp S, gjennom sentrum til Teknisk Universitet på østsiden
men likevel nær sentrum. Cees Donkers var guide. Det ble sagt av flere at universitetet har hatt stor
betydnin for utviklingen av byen etter at Philips flyttet ut.
Tirsdag 3. oktober besøkte vi Hightech Campus
Reklamerer med "The smartest km in Europe". 85 ulike nasjonaliteter arbeider der. 10 000-11 000
har sin arbeidsplass der. Kun 1% av alle ideer som skapes går videre til produksjon. Der er ikke lokaler
for store produksjoner på Hightech Campus. Men der er lokaler for testing og ulike laboratorier.
Bedriftene har ikke egne kantiner eller større møterom. Slike er samlet i fellesbygningen som vi fikk
se.

HightTech Campus eies og drives av en privat virksomhet med 15 ansatte. De fasiliterer i liten grad
bedriftene. Det gjør bedriftene selv. Virksomheten bestemmer hvem som får etablere seg på
området. De holder en tydelig profil på bedriftssammensettingen innenfor teknologisk innovasjon.
Da Hightech Campus ble etablert var området eid og drevet av Philips. Philips er fortsatt den største
bedriften på området. Av alle kontorene de har så er bare ca. 1% ledig. Det vokser fort.
Eieren framhever betydningen av det som skjer mellom mennesker i all utvikling som skal skapes. Vi
kan kopiere infrastruktur og fysiske forhold. Folk kommer til Eindhoven fra alle steder i verden for å
lære og dele kunnskap. Ingen kan kopiere/stjele fra det som foregår på campusen, det er konseptet.
Ingen stjeler av hverandre. Det er suksesskriteriet til Hightech Campus.
From idea to business creation – åpen innovasjon – kunnskapsdeling – jobbe sammen – transparente
bygninger.
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Parkanleggene er imponerende, romlige med mye grønt og en stor innsjø. Mange sykler, men derer
også høy bilandel. Parkeringsanleggene ligger i randsonen til området.
Brainport
Vi avsluttet med et foredrag om Brainport ved programdirektør Naomie Verstraeten:
Nøkkelord: Progress og Collaboration, som er symbolisert med en pil og en sirkel i logoen deres.
Eindhoven er i dag den mest integrerte byen i Nederland, antallet utenlandske arbeidere har blitt
triplet de siste 5-10 årene. Eindhoven-regionen er kåret til den smarteste regionen i verden i en
undersøkelse av over 400 regioner globalt. 44% av alle patenter i NL kommer fra Eindhoven. Mange
av suksessrike selskaper er spinnoffs fra Philips. Eindhoven har bare 14% av innbyggerne i Nederland.
Det er ikke den mest intelligente eller sterkeste som overlever, det er den mest adaptive… (Darwin
1809).
Viktig å bygge på egen tradisjon og lokalt/regionalt DNA. Dersom ingenting finnes, så må man lage
noe.
Da Philips var lokalisert i Eindhoven eide de alt: skoler, sportsarenaer, virksomheter, frukthager for
allmennheten, parker. Teknisk Universitet ble grunnlagt av Philips. De flyttet ut på 90-tallet og byen
mistet 30 000 av 90 000 arbeidsplasser. Denne krisen for byen ble starten på omstilling og opphavet
til brainport. Fikk lite støtte fra nasjonale myndigheter, men EU/Brussel og lokalt spleiselag blant 21
kommuner sikret omstillingskapital.
Brainport har lignende rolle som Greater Stavanger, men har en mye tydeligere plass i Eindhovenregionen. 21 kommuner finansierer Brainport. Brainport er «regional developer» - Brainport
oppdaterer jevnlig næringsstrategi med nytt fokus hver gang. I 2010 handlet strategien om hva de
skulle være best på (for eksempel design, high tech, energy …)
Bygger kunnskaps-infrastruktur: 4 campuser eksisterer i dag (hightech, automotive, lifetech/Health,
foodtech), nr. 5 kommer i 2017 (manufacturing). Samler kompetanse i klynger, hvor konkurrenter
samarbeider. Jobber nå med å bidra til mer synergi mellom disse ulike klynger og campuser. Alle har
inkubator og startups.
Et viktig satsingsområde har vært deres Triple helix: trekantsamarbeidet mellom universitetet næringslivet - og myndigetene/Brainport. Aktørene møtes jevnlig med 5 delegater fra hver partner.
Nå avslutter de det kapittelet og utvider til at det handler om Multi helix: involvering av
befolkningen, kunder, konsumenter, investorer, kunstnere...
En svært proff og aktiv generator.
3. Vurdering av nytte
De mest nyttige innspillene med tanke på planlegging på Forus:
 Brainport sin aktive deltakelse i regionens næringsutvikling. Triple helix, samarbeid mellom viktige
aktører, styre i samme retning.
 Møteplasser som drivere i innovative næringsmiljøer, eksempler på Strijp S og Hightech Campus.
 Bygg et tydelig konsept, basert på lokale fortrinn/DNA, og vær lojal til dette ved
områdeutviklingen.
 Sikre at alle leveranser/investeringer bygger opp om konseptet, og tilfør områdekvaliteter som
bidrar til positiv omdømmebygging
 Ved utvikling i nedgangstider, bruk eksisterende ressurser godt, unngå unødig riving og nybygging
 Identifiser viktige aktører, og jobb sammen med disse i utvikling og foredling

4. Forslag til vedtak
Saken tas til orientering.
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