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Jama, Roar Johannessen, Ole Ueland, Martin S. Håland, Anja Berggård
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Vara: Olav Birkeland, Cecilie Bjelland, Heidi Bjerga, Stian Lie Hagen, Nora
Nilsen, Egil Olsen, Christian Wedler, Leif Arild Lie, Inger Lise Erga,
Rådmannsgruppen: Bodil Sivertsen, Kristin Barvik, Ingrid Nordbø, Arve Nyland,
Per Kristian vareide, Gunn Jorunn Aasland
Prosjektgruppen, kommunikasjonsgruppen, næringsansvarlige.

Forfall:
Kopi til:

Referent: Marit Storli

PROTOKOLL FRA STYRETS MØTE 21.06.2017
Sak nr.:
8/17

Referat fra styrets møte 6. mars 2017
Kommentar til sak 5/17 om Plan for kommunikasjon og medvirkning og omtale av
seminarer: Kommunenes og fylkeskommunens politikere inviteres til å delta på
seminarer som arrangeres i regi av planarbeidet.
Vedtak: Med denne merknaden ble referatet godkjent.

9/17

Status i arbeidet med IKDP Forus, muntlig orientering
Prosjektleder orienterte om
 arbeid som vil pågå utover høsten fram til behandling av planforslag i styret
 nabolagsseminaret
 gjennomført dialog med aktører innenfor tema næringsutvikling
Kommentar fra styret: I dialogmøter må prosjektet i større grad ramme inn planens
handlingsrom innenfor tidligere vedtak i styret. Slik unngås å skape forventninger om
tema som ikke kan innfris.

10/17

Samfunnsdelen, utkast til disposisjon

Heftet må utformes enkelt og kort. Utfordringene på Forus må få en tydelig
omtale, og å lykkes med miljøvennlig transport ble nevnt som eksempel.
Vedtak: Styret tar saken til orientering.
11/17

Næringsutvikling
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Styret drøftet tema om handel på Forus med bakgrunn i Næringsforeningens
engasjement. Innspill som flere var opptatt av:
 Prosjektledelsen må bruke høsten til å være mest opptatt av å løse planens
viktigste hensikt, å ivareta nye næringsetableringer. Planen har mange andre
tema for næringslivet enn handel.
 Styret bør få en egen sak til møtet 6. oktober om Regionalplanens føringer for
håndtering av handel på Forus.
 Ordførerne vil invitere Næringsforeningen til et møte før 6. oktober.
 Styret avklarer endelig tema om handel i styremøtet 6. oktober.
 Styret hadde en kort drøfting om kommunenes intensjoner om å styre
handelslokalisering.
Vedtak: Saken om næringsutvikling tas til orientering. Møte med Næringsforeningen og
sak om handel til møtet 6. oktober forberedes.
12/17

Kjerneområdene og arbeidsplassintensiv virksomhet på Forus
Innspill fra styret:
 Styret drøftet beskrivelsen av kjerneområdene. Det ble gitt uttrykk for enighet
om kjerneområdenes rolle, funksjoner og utforming.
 Hvordan lykkes med opparbeidelsen av fellesarealene? Forus Næringspark ble
pekt på som en særlig aktuell aktør blant annet for å lykkes med
grunneiersamarbeid.
 Kjerneområdene setter menneskene i sentrum. Reisevaner kan endres i framtiden
slik at flere kommer til Forus med buss, sykkel og gange, og vil bidra til at folk
vennes til å være mer ute på Forus.
 Byggehøyden bør økes i kjerneområdene for å få bedre plass til uterom på
bakkeplan.
Vedtak: Styret tar til orientering notat om rolle, funksjoner og utforming av
kjerneområdene.

Områdene Kanalsletta, Koppholen, Luramyra og Forussletta nord defineres som
kjerneområder og utvikles med stedegne kvaliteter.
13/17

O-sak til kommunene om status i IKDP Forus
Vedtak: Tekst om møte med Næringsforeningen innarbeides og saken oversendes til
kommunene.

14/17

Referatsak: Svar fra administrasjonene på notat fra Næringsforeningen om handel

15/17

Eventuelt – ingen saker

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Side 3 av 43

Sak 18/17

Tilrettelegging for kombinerte næringer og industri næringer

Vedlegg:

Notat: Kunnskapsgrunnlag om kombinerte næringer og industrinæringer. Strategier
for arealutvikling.
Rapport fra innovasjonsseminar, separat vedlegg finnes på link: Link til rapport på
hjemmesiden til IKDP Forus.

Vedlegg:

1. Bakgrunn
Prosjektgruppen har tidligere jobbet mye med utvikling av kjerneområder der primært
arbeidsplassintensivt næringsliv, f.eks. kontorvirksomheter er tema. I juni behandlet styret en egen
sak om det temaet.
I denne saken presenteres strategier og virkemidler for å lykkes med utvikling for kombinerte
næringer og industri næringer.

2. Oppsummering av innholdet
Vedlagt notat beskriver kunnskapsgrunnlaget som prosjektgruppen har innhentet både lokalt i vårt
byområde og fra andre byer i Europa. Notatet beskriver også utfordringer, og avsluttes med
anbefalte strategier for å lykkes med arealutvikling for kombinerte næringer og industrinæringer.
Tabellen nedenfor gir en sammenstilling strategiene. Kapittelhenvisningene i tabellen viser til kapittel
3 i vedlagt notat, der strategiene er beskrevet. Kapittel 3 i notatet bør leses for å få oversikt.
Strategier

Virkemidler

Delmål næringsutvikling
Kap. 3.3: Kartlegge og systematisk følge opp
kvaliteter som er spesielt viktige for
delområder med kombinerte næringer og
industri næringer på Forus

Kommunene etablerer en modell for offentligprivat-samarbeid om områdeutvikling for
kombinerte næringer og industrinæringer på
Forus.

Delmål næringsutvikling
Kap. 3.2: Planlegge for arealer til alle
næringskategorier
Delmål energi og klima
Kap. 3.1: Sikre transporttilgjengeligheten til
ulike typer næringsvirksomheter

Delmål områdeattraktivitet
Kap. 3.4: Sikre Forusområdets langsiktige
tilbud av arealer for virksomheter med behov
for stor fleksibilitet

Prioritere næringsområdene utenfor
kjerneområdene til kombinerte næringer og
industri næringer.
Styre rene kontorvirksomheter til
kjerneområdene. Plassere industri og
logistikkrevende næringer ved tilførselsårene.

Prioritere tilrettelegging av områdekvaliteter for
industri og kombinerte næringer. Søke
virkemidler som tilbyr fleksibilitet innenfor
prioriterte tema.

Rådmannsgruppen anbefaler blant annet å lage en ny modell for offentlig og privat samarbeid om
områdeutvikling. Forus står overfor nye utfordringer i framtiden. Foreløpig omtaler vi bare behovet,
uten å omtale hvordan det kan organiseres, Forus Næringspark sin rolle, eller andre forhold rundt
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dette. Oppfølging kan omtales i handlingskapittelet i samfunnsdelen, eller det kan følges opp i andre
saker i fellesskap mellom kommunene og i samarbeid med for eksempel Forus Næringspark.
Kapittel 2 beskriver utfordringer i planarbeidet når det gjelder industri og kombinerte næringer. Selv
om det er påvist at hele Forus har en svært lav utnyttingsgrad, er det ikke enkelt å ta i bruk
restkapasiteten til næringer innenfor industri og kombinerte næringer. Hvis kontorbedriftene samles
i kjerneområdene, gir det både best betingelser for slike virksomheter og det gir økt spillerom for
kombinerte næringer som trenger mer plass og mer fleksibilitet. Næringslivet påpeker ofte behov for
fleksible rammer. Her er behov for sortering av forventninger om forutsigbarhet fra ulike
interessenter og aktuelle tema som bør prioriteres med fleksible rammer. Dette er forsøkt illustrert i
figuren.

4. Rådmannsgruppens vurderinger
Områdene utenfor kjerneområdene er mest aktuelle for industri og kombinerte næringer. I de
områdene er det lite aktuelt med nye planer etter pbl i kommunenes regi. Derfor bør planen avklare
alle nødvendige rammer slik at oppfølging kan skje enten gjennom privat detaljregulering eller rett
på byggesak.
I denne saken er det særlig nyttig å få tilbakemeldinger om de anbefalte strategiene. Løsninger på
omtalte utfordringer er også nyttig å drøfte.
Etter styrets tilbakemelding, fortsetter prosjektgruppen med å bearbeide strategier og virkemidler til
innhold i plandokumentene.

5. Forslag til vedtak
Planarbeidet fortsetter med utgangspunkt i anbefalte strategier og virkemidler.
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VEDLEGG

Notat: Kunnskapsgrunnlag om kombinerte næringer og industri
næringer. Strategier for arealutvikling. 29.09.2017
1.

Bakgrunn og mål

1.1 Vedtatte føringer
1.1.1 Planprogrammet
Planprogrammet redegjør for formålet med planarbeidet, relevante utredninger, planprosessen og
opplegget for medvirkning. I denne sammenheng er det tilrettelagt for en åpen prosess som gir gode
mulighet for innspill fra berørte myndigheter og andre med interesse i planarbeidet til å påvirke
innretting på relevante planoppgaver. Følgende legges til grunn i det videre planarbeidet.

Strategier som skal følge opp mål om næringsutvikling:
 Arealberedskap som bidrar til å dekke regionens behov for næringsareal for kontor, industri
og kombinerte næringer i og ut over planperioden
 Arealberedskap som muliggjør nyetablering av strategisk viktige virksomheter
 Varierte krav til tomteutnyttelse/parkeringsdekning som legger til rette alle typer
næringskategorier og miljøvennlig reisemiddelfordeling
 Veinett som prioriterer framkommelighet for næringstransport

1.1.2 Planprinsipp (februar 2017)
Planforslag utarbeides med utgangspunkt i det komprimerte planprinsippet. Prinsipper for videre
planutforming, 24.11.2016, kapittel 5 legges til grunn for utarbeidelse av planen. Det ble lagt til
grunn i planprinsippet som et viktig hensyn at områder utenfor kjerneområdene skal sikres og
videreutvikles for kombinerte næringer og industri næringer. Denne typen virksomheter omfatter
mer arealkrevende næringsvirksomheter med lavere arbeidsplassintensivitet. Det kan blant annet
være virksomheter som inneholder både kontor og lager/ industri, såkalte kombibygg.
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Oppsummert:
Generelle tema
 Utvikle kvaliteter for de deler
av næringslivet som skal ha
særlig nytte av lokalisering på
Forus
 Helhetlig strategi for
offentlige rom, vann og
gøntdrag
 Parkeringsstrategi utarbeides

Øst for E39
Vest for E39
 Høy utnyttelse ved 1-2
 Høy utnyttelse ved1-2
holdeplasser med blandet
holdeplasser
bebyggelse for næring, bolig  Forus Vest skal bidra til å dekke
og tilhørende service
regionens behov for areal til
 Rene
kombinerte næringer og industri
næringsområder langs E39
næringer

1.1.3 Notat kjerneområder (juni 2017)
Et kjerneområde er et konsentrert område for arbeidsplassintensive virksomheter rundt et strategisk
utvalgt busstopp. Området har gode vilkår for å utvikles med høy tetthet og høy
arbeidsplassintensivitet (kontor, tjenester, service). Områdene skal ha mulighet for å vokse i
størrelse. Kjerneområdene kan være vekstmotorer på Forus hvor utviklingen skal tilpasses behovet
for arbeidsplassintensive virksomheter.
I egen sak til styret er fire kjerneområder anbefalt:
 Koppholen
 Kanalsletta




Forussletta nord (bl.a. 2020-park)
Forussletta sør på Lura

Dette notatet har fokus på kombinerte næringer og industri næringer, men belyser næring også i sin
helhet, altså inkludert kontor næringer.

1.2 Kunnskap om næring
1.2.1 Definisjon av næringstyper
Inndelingen i tre næringskategorier er velkjent fra mange dokumenter i byområdet på Nord-Jæren. I
arbeidet med IKDP Forus velger vi å bruke disse tre begrepene om de tre næringskategoriene:
Kontor næringer:
Arealintensive bedriftsrettede næringer, eller arbeidsplassintensive næringer, består primært av
bedrifter som driver ulike former for kontorbasert virksomhet. Bedriftene søker mot urbane og
sentrale områder med nærhet til arbeidskraft og kunder. Bedriftene har preferanser for lokalisering i
områder med høy kollektivdekning (kilde: Asplan Viak 2007).
Industri næringer:
Arealkrevende bedriftsrettede næringer består primært av vareproduserende bedrifter og bedrifter
som driver med lager/engros og transport (kategori 3 næring). Disse bedriftene vil først og fremst
være opptatt av nærhet til det overordnede vegsystemet og gode forhold for nærings- og
godstransport. Enkelte av bedriftene er virksomheter som kan påføre omgivelsene negative effekter i
form av støy, støv, lukt eller ulike grader av risiko. De er derfor avhengig av en lokalisering som sikrer
dem langsiktig og effektiv skjerming i forhold til boligutbygging. Bedriftene er følsomme overfor store
transportkostnader (kilde: Asplan Viak 2007).
Kombinerte næringer:
Arealintensive kontorbaserte bedrifter og store arealkrevende industribedrifter utgjør to
ytterpunkter. Det store flertall av virksomheter plasserer seg mellom disse to ytterpunktene.
Bedriftene har behov for kombinasjonsbygg tilpasset både lager, produksjon og kontor (kategori 2
næring). Disse bedriftene søker nærhet til veletablerte næringsområdene hvor de finner både kunder
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og leverandører. En tydelig skjerming mot boligområder er ofte et ønske. Nærhet til det overordnede
vegsystemet er viktig og de ønsker ikke store innslag av privattransport i sine nærområder som gjør
næringstransporten vanskelig (kilde Asplan Viak 2007).

1.2.2 Seminarer, ressursgrupper, foredrag og litteratur
Her er sammenstilt de fleste kilder som vi har samlet kunnskap fra.
Eksempler på seminarer og kontaktmøter som har bidratt med informasjon:

Studieturer til Eindhoven høsten 2016

Innovasjonsseminaret, med rapportering (gjennomført 14. juni 2017).

Nordic City Network (8 -10. mai 2017)

Forskermøte i regi av UIS/IRIS (13. januar 2017)

Norrøna-konferansen (juni 2017)

Møter med UIS, IRIS (vår og sommer 2017) Martin Gjelsvik, Rune Dahl Fitjar, Ragnar Tveterås

Dialogmøter med Næringsforeningen/næringslivet (vår 2017)
Rapporten fra workshop om innovasjon som ble gjennomført 14. juni 2017, finnes på nettsiden:
ikdpforus.com, innovasjonsseminar
Gruppene bidro til å utvikle framtidsfortellinger om Forus. Innholdet var sentrert rundt den gode
arbeidshverdagen, attraktive omgivelser, moderne transportløsninger, verdiskaping, innovasjon,
samhandling, møteplasser.
Rapporten oppsummerer 9 innspill til planarbeidet som er gjengitt nedenfor.
1. Utforme attraktive stedskvaliteter
2. Få høyere befolkningstetthet på og ved Forus
3. Lage en visjon, styrke identitet og markedsføring
4. Lage transportkorridor til Ullandhaug og flyplass
5. Utvikle en delingsøkonomi for Forus
6. Senter for teknologisk innovasjon
7. Interkommunalt samarbeid
8. Redusere bedrifters driftskostnader
9. Bli verdensledende på nye energiløsninger
Vi har funnet noen tema som går igjen i flere av informasjonskildene som er gjennomgått:
 Det er behov for en omstillingsprosess i næringslivet: fra oljerelatert til mer diversifisert.
 Regionen må bli enda mer attraktiv, også for andre næringer og styrke regionens samlede
verdiskaping og sysselsetting.
 Forus må tilpasses kunnskap om lokaliseringspreferanser
 Digitalisering og robotisering vil medføre effektivisering av jobben, men krever også spesialister
og spesialkompetanse.
 Deling av kunnskap og opplæring. Både behov og stort potensiale finnes.
 Ansatte er bedriftenes viktigste ressurs.
Foredrag og litteratur (Norden og Europa)
Spaces to think, eksempel fra London: Kunnskapsbaserte, integrerte næringsområder leverer langt
høyere verdiskaping enn andre områder, som gjør dem mer attraktive for investorer. Evne til å jobbe
sammen: Private parter, offentlige instanser og FoU (Forskning og Undervisning) åpner opp for
transformasjon av områder med lav økonomisk verdiskaping.
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Bymiljøets betydning for virksomheters verdiskaping, eksempel fra Malmø. To viktige spørsmål: Kan
bymiljøets utforming stimulere økonomisk vest? Hvordan kan bymiljø bidra til verdiskaping og
nettverk mellom mennesker og virksomheter?

Internettet og annen moderne kommunikasjon har ikke utelukket betydning av
avstand. Kunnskapsdeling handler om face to face kommunikasjon og møter. Bedrifter betaler
gjerne mer for mer urbane steder der ansatte faktisk ønsker å være.

Forandring: virksomheter flytter fra utenfor byen tilbake til bysentrene. Et sentrum
skaper premisser for kunnskapsdeling.
Næringslokaliseringsmonitor (Central Planbyrået, 2005, Nederland). Forventninger og
beregningsgrunnlag for framtidens behov for næringsarealer i Nederland. Lokaliseringspreferanser
og utforming.
Aldring av næringsarealer, en veileder for omstrukturering / transformasjon (Central Planbyrået
2001, Nederland). Hva skjer når næringsarealer blir eldre, hva er nødvendig for å få bærekraftige
arealer, hvem bør ta ansvar, og hvordan kan myndighetene jobbe sammen med næringsliv for å få
det til. Hvordan er det synlig at arealer blir utslitt, og hva betyr det for framtiden.
UrbanXchange: Stimulating Work Landscapes. Hvordan lykkes med stedsutvikling som inviterer til
kunnskapsutveksling og innovasjon. Forskningsrapport som studerer 12 innovative næringsområder i
Europa og USA. Mest aktuelt for kjerneområdene.

1.2.3 Bedriftsintervjuer
Prosjektgruppen har gjennomført intervjuer september 2017 med bedrifter innenfor kategoriene
kombinerte næringer og industri næringer. Disse bedriftene ble intervjuet: Ranso, NOV, GMV,
Weatherford og Norgesbuss. Bedriftene er lokalisert i alle ulike deler av planområdet og i alle tre
kommunene. I dette avsnittet refereres det fra intervjuene om tema med særlig relevans for videre
arbeid med planen.
Bedriftene er forskjellige både med hensyn til antall ansatte, type virksomhet og hvorvidt de er lokalt
eid eller er eid av utenlandske konsern med hovedkontor i andre deler av verden. Dette til tross, viser
oppsummeringene at det er noen felles tema som går igjen i samtalene. Bedriftene trekker følgende
tema frem som særlig viktige: Næringstransport, havn, flyplass og transport i forbindelse med
arbeidsreiser, nærhet til kunder og samarbeidsparter, nærhet til arbeidskraft, Forus som merkevare
og potensielle konflikter med fremtidig boligbygging tett på virksomhetene.
Bedriftene oppgir at hensynet til nærings- og godstransport er en viktig faktor for beslutning om
lokalisering på Forus. Effektiv logistikk og forutsigbar håndtering av næringstransport raskt ut på et
overordnet veinett er viktig for kombinasjonsbedriftene. Det er store kostnader knyttet til frakt, og
Forus er gunstig og sentralt plassert i regionen for betjening av næringstransporten. Dette forutsetter
imidlertid både en rask og sikker håndtering internt på Forus, og at det er færrest mulige forsinkelser
på E39 og Solasplitten m.m. Noen av bedriftene oppgir at de bevisst har søkt mot en lokalisering hvor
kort vei ut av Forus har vært viktig. Forus sin plassering med hensyn til havn og flyplass går igjen som
viktige lokaliseringskriterier for bedriftene. Dette er viktig for transport, samarbeid og kan være et
konkurransefortrinn i forhold til annen lokalisering i regionen og eventuelt ut av regionen.
Ser vi nærmere på bedriftene, oppgir de at nærhet til kunder og samarbeidsparter er viktig for
lokalisering på Forus. Forus som olje og gass klynge fungerer godt i dag. Flere mener dette er
viktigere lokaliseringskriterier enn Forus som merkevare. Når det er sagt, er det viktig å fremheve
betydningen Forus har som et godt ansett næringsområde med høy kompetanse og høy
verdiskaping. Merkevaren Forus, og det å fortsatt være på Forus er viktig, men ikke nødvendigvis det
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avgjørende kriteriet for hvorfor bedriftene valgte å lokalisere seg her. Det kan synes som nettverk
mellom store og veletablerte bedrifter innenfor industri og kombinasjonsnæringer er lite aktuelt i
dag. Framtiden kan endre dette.
Et annet interessant perspektiv fra en av bedriftene er at relativ dyr tomtekostnad på Forus oppveies
av nærhet til kunder, sentral plassering og effektiv logistikk. «Det er byggekostnadene som er store,
de er tilnærmet like uansett hvor man etablerer seg».
Gjennomgangen av intervjuene kan tyde på at bedriftenes ansatte i liten grad finner dagens
kollektivtilbud så godt at det er et alternativ for arbeidsreiser. Kollektiv oppgis å være viktig i
fremtiden, og det er forventninger til at etablering av bussveien gir nye muligheter og ny identitet til
næringsområdet. To av bedriftene trakk frem viktigheten av et godt kollektivnettverk og at mating
mot bussveien må være på plass for at kollektivsatsingen skal gi ønsket effekt og få flere ansatte til å
reise kollektiv. Den totale reisetiden fra A til B er viktig for de ansatte.
Et tema i tilbakemeldingene er mulig konflikt med stor boligbygging tett på virksomhetene. En av
bedriftene uttalte: «vi håper dere ikke regulerer oss ut av Forus». Bedriftenes virksomhet kan til en
viss grad medføre støy, konflikter med transport og sikkerhet mot omgivelsene. Boliger tett på gjør
lokaliseringen for bedriftene mer usikker over tid. De oppgir at de trenger forutsigbarhet om de
fortsatt skal kunne være på Forus. De er opptatt av at eventuell boligbygging gjøres på en måte som
ivaretar også eksisterende bedrifter, og at planen på en god måte vurderer konsekvensene opp mot
målene planen har for næringsutvikling på Forus.
1.2.4 Lokaliseringspreferanser
I dette avsnittet belyser vi lokaliseringskriterier som er viktig for næringsliv, uansett type næring.
Informasjon er fra prosjektgruppens møter med UIS/ IRIS våren 2017, og er i tillegg hentet fra
notater, faglitteratur og seminarer/ foredrag vedrørende næring og næringsliv (se
1.2.1). Stikkordsmessig er det oppsummert viktige elementer.
Transport og adkomstforhold
 Reisevaner og næringstransport:
o Forsinkelsesfri adkomst, god tilgjengelighet til overordnet veinett, god oppstillingsplass for
bil og lastebil på tomt.
o Transport til og fra kan skje uten å være i konflikt med transport til kjerneområdene og
boligområder.
o motorvei, kollektiv, myke trafikanter, forbindelse til flyplassen og havneområder.
 Reisevaner og ansatte:
o kombinasjon kollektiv og privat transport, gang og sykkel. Bruk vanlige holdeplasser i

bussveien med attraktive snarveier for god framkommelighet for myke trafikanter.
 IKT: mulighet til å koble til nett, bli del av et nettverk er positiv for verdiskapingen
 Beliggenhet: synlighet for bedriftene er viktig
 Mobilitet for ulike næringskategorier:
o Kontor næringer: utmerket tilrettelagt for kollektiv transport, biltilgjengelighet har mindre

betydning, få parkeringsplasser
o Kombinerte næringer: bra tilrettelagt for kollektiv og bil
o Industri næringer: mindre tilrettelagt for kollektivtransport. Utmerket tilrettelagt for bil.
Møteplasser
 Møteplasser er viktig for alle typer næringer
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 Møteplasser betjener muligheter til å utveksle ideer.

Fleksibilitet, robusthet og forutsigbarhet: riktig plassering for ønsket næringsmål/drift
 Næringsarealer skal tilrettelegge for mange ulike næringer.
 Ulike oppfattelser av fleksibilitet. Fleksibilitet for næringsliv er viktig. Minst mulige rammer gir
mest mulig fleksibilitet og dermed god mulighet for å etablere/bli værende på Forus. For mye
fleksibilitet kan på en annen side være ødeleggende for visse virksomheter med hensyn til
forutsigbarhet og langsiktig planlegging/utvikling.
 Plasskrevende virksomheter med tilhørende stor støy/ utbredelse/transportmengde bør ligge i
områder hvor stor grad av fleksibilitet (struktur, størrelse, høyder, utforming,
utbyggingsrekkefølge, osv) ikke har vesentlig negativ konsekvens for andre formål.
Arealutnyttelse
 Arealreserve per tomt: noe reserve er nødvendig, men for mye kan gjøre at et område har dårlig
utnyttelse og drift av et næringsområde blir dyrt og lite effektivt.
 Arealutnyttelse er knyttet til smart organisering.
 Arealfleksibilitet for ekstensiv eller intensiv bruk.
Estetikk
 Estetikk er viktig i forhold til omgivelser, områdeidentitet og tiltrekningskraft på andre bedrifter.
 Vedlikehold av bygg og utearealer (lagring og uteoppholdsareal) kan bidra til trivsel og
attraktivitet.
 Næringslivet verdsetter estetikk, men den skal være funksjonell.
Miljø og tilstøtende funksjoner
Støv, røyk, lukt er ikke bare forhold som må ivaretas mellom næring og bolig, men også mellom ulike
typer bedrifter og mellom ulike næringskategorier. På Forus Vest finnes ikke næring som har mye
utslipp.

1.2.5 Trender innenfor næringsutvikling, fokus på industri og kombinerte næringer
Globalisering er en generell trend som påvirker næringslivet. Det påvirker særlig Forus fordi
virksomhetene der i stor grad samarbeider internasjonalt. Næring drives ikke kun lokalt, men er del
av internasjonale nettverk. Virksomheter og ansatte har en global tilnærming til arbeidsforhold, og
måter å jobbe på. Virksomheter samarbeider, kjøper og selger tjenester til Europa og andre
kontinenter. Selv om alle trender ikke er aktuelle for alle bedrifter, er vårt arbeidsmarked preget av
disse. Dette gjelder alle næringskategorier.
Følgende trender omtales i ulike sammenhenger og i dokumenter ovenfor:
 Nedgangstid kan også gi grunnlag for nye næringer og verdiskapning. Nedgang i en bransje kan for
eksempel utløse mindre, nye og selvstendige virksomheter som også deler kunnskap i nettverk og ny
økonomi skapes.
 Ansatte med kunnskapsbasert og kreativ kompetanse får økt betydning for nye bedrifter og deres
verdiskaping.
 Å skape image og stedstilknytning/identitet blir viktigere innen næringsutvikling (EKS: Silicon
Valley, High Tech Campus med mer). Rehabilitering/transformasjon, estetikk blir dermed viktigere,
både for bygg og uteområder.
 Optimal utnytting mht lokalisering/omgivelser/infrastruktur er viktig: riktig bedrift på egnet sted
er viktig mht til kostnad, logistikk og drift mm.
 Leie heller enn å eie lokaler. Bygninger er viktigere i framtiden mht fleksibilitet, arbeidsform og
kostander.
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 Fortsatt utvikling av handel, gjerne i forbindelse med fritidsaktiviteter. Økt utvalg av pick up og

bringetjenester.
 Lokal små produksjon, spesielt i forbindelse med prototyper. Utvikling av nye produkter må skje
fort. Produksjon og avklaring av prototyper må derfor skje lokalt/regionalt, for å ikke miste framdrift
og det riktige øyeblikk i markedet. Medfører hjemflytting av en del produksjon fra andre land. Dette
gir økonomisk gevinst og styrker konkurranseposisjon.
 Det oppstår en todelt økonomi:
o En bestående av mindre bedrifter med selvstendige ansatte som klarer å spille inn på
endringer i markedet veldig fort. Eksempler: facebook, google, få ansatte – store gevinster pr
ansatte.
o En bestående av store bedrifter som kjennetegnes av mer kontinuitet og langsiktighet i drift
og utvikling.
Framtidige arbeidsformer
En rapport fra Nederland (kilde kommer) beskriver mer fleksible arbeidsformer, robotisering og
digitalisering av arbeidet og mer tilknytning til hverandre i nettverk, ulike måter av individuelt arbeid
og entreprenørskap (grundere). Alt dette blir viktigere i fremtiden. Rapporten beskriver ulike
scenarier for hvordan utviklingen kan skje.
Trolig vil framtiden blir en blanding av ulike arbeidsformer. Det er nyttig å vite mer om hvordan
virksomhetene vil endre sine arbeidsvaner fordi det kan få stor betydning for hvordan IKDP Forus skal
legge til rette for næringsutvikling. Virksomheter på Forus bør kunne takle alle scenariene, og IKDP
Forus må tilby muligheter innenfor alle scenariene. Digital produksjon og økt andel/antall små
bedrifter gir både utfordringer og muligheter som planen må ta hensyn til.
For planarbeidet IKDP Forus betyr endrede arbeidsformer at planen må håndtere ulike preferanser
og behov. Planen bør tilby både arealer til tradisjonelle virksomheter og nye arbeidsfellesskap/
arbeidsformer med fleksible kontorlokaler og fellesfunksjoner/ møtesteder i området.

1.2.6 Fra industripark til kunnskapspark?
(Dette temaet skal flyttes til omtale av visjon for Forus, innledningsvis i samfunnsdelen. Men siden det
ikke har vært presentert for styret tidligere, lar vi det stå her i denne saken. Temaet berører
næringsutvikling generelt på Forus, kanskje mest kjerneområdene, og iallfall ikke bare tema om
industri og kombinerte næringer, som er hovedtema i denne saken.)
Figuren nedenfor viser en diversitet av mulig utvikling av et områdes næringsprofil. Figuren ble vist
på et seminar om næringsstrategier januar 2017 av professor Andres-Rodriguez Pose, London School
of Economics. Figuren illustrerer hvordan næringsparker kan utvikles i forhold til teknologi og
organisering/styring. Forus har i dag et lavt nivå på styring og teknologi. Mange næringsparker i
Europa har en mer detaljert og gjennomarbeidet form for organisering, plan og infrastruktur, som for
eksempel High Tech Campus i Eindhoven.
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Figuren er egnet til å drøfte Forus i framtiden, og mulige konsekvenser for tilrettelegging,
organisering og innhold i IKDP Forus. Følgende spørsmål og foreløpige kommentarer kan være egnet
til å gi svar om utvikling av Forus:
Hvor er Forus nå (nivå)? Flere deler av Forus er ren industri park, noen steder er business park?
Hva vil kommunene med Kjerneområder og randsonene kan ha ulikt ambisjonsnivå:
Forus (nivå)?
o Strategi for kjerneområder, kontor næringer, kan variere avhengig av
sted
o Strategi for industri kan ha andre nivå
o Strategi for kombinerte næringer kan også variere
Hva må få til for å lykkes? Vilje, rammer, organisering, økonomisk innsats, samarbeid.

2. Kartlegging av dagens situasjon
2.1 Områder med tilgjengelighet tilpasset kombinerte næringer og industri næringer
Figuren under viser hvordan bilveinettet tenkes å bli videre utviklet for næringslivet på Forus (blir
mer omtalt under tema transport). Industrivirksomheter og kombinerte bedrifter får best
biltilgjengelighet ved å velge plassering nær samleveiene som leder til hovedveinettet som er godt
tilrettelagt på Forus: E39, Solasplitten, Forusbeen og Løwenstrasse.
Kombinerte bedrifter kan finne god plassering som i tillegg tilfredsstiller god tilgjengelighet til
bussveitilbudet. Områdene rundt Lagerveien nordvest på Forus er godt egnet for kombinerte
næringer.
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2.2 Dagens områder med kombinerte næringer og industrinæringer og hva de inneholder
Kombibygg, industri og lager-områder finnes overalt på Forus, også innenfor områder tiltenkt rollen
som kjerneområder. Figuren under er hentet fra stedsanalysen og viser ca syv
avgrensede/strukturerte delområder med hovedvekt av kategori 2 og 3 innenfor planområdet. Disse
er dominert av arealekstensive næringsvirksomheter og kombibedrifter.
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De ca. syv delområdene er ulike, både når det gjelder utforming og næringsinnhold.

2.3 Ledige og byggeklare eiendommer som eies av Forus Næringspark
Figuren viser eiendommer som Forus Næringspark har tilgjengelige for etablering på Forus. Noen av
disse ligger innenfor områder tiltenkt kjerneområder. Andre er godt egnet til industri og kombinert
virksomhet.
Det finnes flere eiendommer i privat eie, men vi har ikke en samlet oversikt over disse.

2.4 Arealbehov til industri og kombinerte næringer
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Næringsarealstrategien beskriver arealbehov til ulike typer næringsformål i regionen framover. Når
det gjelder industri næringer omtales at arealbehovet til slike formål ikke øker, men at behov for nytt
areal oppstår som følge av flytting. Industribedrifter og til dels også kombinerte bedrifter flytter
hovedsakelig på grunn av transformasjon på og rundt bedriftenes eksisterende eiendommer. For
eksempel kan industri og kombinerte bedrifter som er lokalisert langs bussveiene bli utsatt for
flyttepress i årene framover.
I figuren under er det lagt til en buffer på 200 meter til hver side langs bussveiene. Dette er områder
som ligger godt til rette for framtidig transformasjon til høyere arealutnyttelse. 200 meter er en
svært forsiktig oppfyllelse av etablert arealstrategi langs bussveiene. Figuren viser blant annet at
mange bedrifter på Forus øst og Lura innenfor kombinerte næringer og industri næringer har en
utsatt plassering når forventningene om høyere utbyggingstetthet øker med etableringen av
bussveien.
Når bedrifter må flytte, bør vurderes hva som er mest hensiktsmessig plassering. Rene industri- og
lager bedrifter bør kunne begrunne behovet. Det kan for eksempel begrunnes i behov for nærhet til
kunder, arbeidskraft eller av hensyn til arbeidet som skal utføres. Bedrifter med stort arealbehov og
med store miljøulemper bør lokaliseres utenfor byområdet.
Tidligere i saken er omtalt globale og teknologiske trender som kan komme til å påvirke utviklingen
av industri og kombinerte næringer. Det er likevel sannsynlig at Nord-Jæren har et fortsatt behov for
tjenester innenfor den mangfoldige næringsstrukturen som tilbys på Forus i dag. Forus skal utvikles
for å ivareta slike virksomheter også i framtiden.

Det må vurderes i det videre planarbeidet for IKDP Forus om utnyttelse på noen delstrekk langs
bussveien bør nedprioriteres for å opprettholde kapasitet til viktige delområder for eksisterende
næringsvirksomhet og videreutvikling kombinerte næringer. Eksempelvis kan dette medføre at man
tillater etablering/ videreutvikling av kombinerte næringer langs bussveien i deler av Forussletta sør
og på strekningen øst og vest for kollektivbrua over E39. En slik planløsning ville innebære at
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bussveien passerer noen definerte/avgrensede nærings/industriområder. Dvs bussveien passerer,
den utløser ikke transformasjon til kontorformål i disse områdene.

2.5 Utfordringer
Eiendomskartet under kapittel 2.4 viser ledige tomter som eies av Forus næringspark. Det er
vanskelig å vurdere om de ledige tomtene vil dekke behovet til industri og kombinerte næringer i
planperioden fram til 2040 med dagens utnyttingsgrad av arealer/tomter. Hvis etablert praksis skal
fortsette, dvs at enkelttomter selges til bedrift eller eiendomsaktør som utvikler hver eiendom
separat, kan det bety at arealtilgangen blir svært redusert når alle eiendommene er solgt. Dette er
sannsynligvis den største utfordringen for disse typene næringsvirksomhet per i dag, og må derfor
håndteres i planarbeidet.
Ved transformasjon til kontorformål med høyere utnyttingsgrad finnes økonomiske insentiver for
eiendomsutviklere. Det kan bli ønskelig å "transformere" industrieiendommer til ny utvikling i form
av industri med mer effektiv arealbruk. Men det oppnås lavere økonomisk gevinst ved slik
arealutvikling. Figuren under viser vurderte strategier for å sikre nok arealer til industri og
kombinerte næringer.

En annen utfordring kan bli å samle alle rene kontorvirksomheter til kjerneområdene hvis det stilles
mindre krav til kvaliteter og rekkefølgetiltak andre steder langs Bussveiene. En spredning av
kontorvirksomhetene vil føre til mindre vellykkede kjerneområder og at kontorvirksomheter spiser av
arealer som kan benyttes til kombibedrifter.

2.5.1 Fleksibilitet vs forutsigbarhet
Ønske om stor grad av fleksibilitet gjentas i møter med næringslivsaktører. Planen gir god
måloppnåelse hvis den lykkes med nyttig fleksibilitet utenfor de behovene for forutsigbare rammer
som ulike parter bringer inn til planarbeidet. Virksomheter ønsker fleksibilitet, gode muligheter for å
iverksette tiltak raskt og uten store kostnader. Samtidig ønsker virksomheter forutsigbarhet, for
eksempel om hva som skal skje på nabotomten. For mye fleksibilitet vil gi lite forutsigbarhet. Det er
også andre interessenter enn næringslivet som har behov for forutsigbarhet om flere tema.
Fleksibilitet handler i stor grad om å planlegge for tilpasning og endrede krav til bruk over tid,
endringer i markedsforhold og imøtekomme nye krav til teknologi, miljø, økonomi og sosiale krav.
Planen må svare på hvordan rammebetingelsene skal underbygge kommende krav til
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næringsutvikling og nye næringer på Forus, samtidig som rammebetingelsene skal gi den nødvendige
forutsigbarhet og attraktivitet for eksisterende næringsvirksomheter som har best nytte av å være
lokalisert på Forus. Begrepene fleksibilitet og forutsigbarhet er således et skjæringspunkt mellom det
som er, og det som skal komme i fremtiden. I tillegg skal planen svare på nasjonale, regionale og
lokale mål som eksempelvis samordnet areal- og transport, ikke legge til rette for økt
personbiltransport og stort arealforbruk m.m. Det må være en balanse mellom å gi retning og styre,
men samtidig ikke på et så detaljert nivå at det er hemmende for fremtidig vekst, utvikling og økt
verdiskaping. Dette er en viktig utfordring IKDP Forus skal identifisere i sitt arbeid, og omsette fra
strategier i samfunnsdelen til arealplankart med bestemmelser og retningslinjer.
Kommunene har behov for nærmere avklaringer om hvilke tema som er viktige når det gjelder
fleksible rammer for næringslivet, og hvilke tema der ulike interessenter har behov for
forutsigbarhet. Figuren under gir en framstilling av problemstillingen. Aktuelle tema som ulike
interessenter er opptatt av kan være gjennomgående strukturer, fellesfunksjoner og service, uterom,
ulike typer transporttilbud, kostnader og miljømål.

3. Strategier for områdeutvikling for industri og kombinerte næringer
Prosjektgruppa jobber med strategier som beskrives kort i påfølgende underpunkt.

3.1 Optimal utnyttelse av transportkapasiteten
Områder på Forus som tilbyr raskere reisetid fra byområdet med bil enn med kollektivtransport er
best egnet til industriformål. Områder som tilbyr raskere transport med kollektivtransport enn med
bil bør disponeres til arbeidsplassintensiv virksomhet. Kombibedrifter er en blanding og skal ha bra
tilgjengelighet for både bil og kollektiv.
Næringslivet på Forus får best tilgjengelighet samlet sett hvis tilgjengeligheten med ulike
transportmidler utnyttes optimalt. Kontorvirksomheter har mange ansatte og plasseres i
kjerneområder der de får best tilgang til busstilbudet og gang- og sykkelveiene.
Veikapasiteten prioriteres til næringstransport ved å plassere arealekstensiv virksomhet ved
tilførselsveiene som binder Forus til hovedveiene. Solasplitten, Løwenstrasse og E39 er
hovedveinettet. Slik utnyttes Forus sin sentrale plassering i byområdet og næringslivet på Forus kan
betjene byområdet, får effektiv tilgang til Risavika og godsterminal på Ganddal og ut og inn av
byområdet via E39.
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Forus har også områder som har både godt busstilbud og effektiv adkomst til hovedveinettet. Disse
områdene tilbyr god tilgjengelighet for kombibedrifter som trenger både busstilgjengelighet og
næringstransport med bil.
Strategi 1: Sikre transporttilgjengeligheten til ulike typer næringsvirksomheter

3.2 Prioritere nok områder til kombinerte næringer og industri næringer i IKDP Forus
I planarbeidet forutsettes at utvikling og vekst innenfor kombinerte næringer og industri næringer
skjer gjennom fortetting og videreutvikling av eksisterende næringsområder. Næringsområdets
avgrensing opprettholdes.
Forus området er stort med mye ubebygde arealer på de enkelte tomter i dag. Ubrukt areal (regulert,
restareal, parkering osv) pr tomt gir muligheter for framtiden. Men som beskrevet er det vanskelig på
kort sikt å ta i bruk den ledige kapasiteten slik at nye virksomheter får plass.
Kjerneområder er først og fremst mobilitetsknutepunkt for arbeidsplassintensive virksomheter,
utbygd med høyere tetthet, kjennetegnet av møteplasser og service. Områder for kombinerte
næringer og industri næringer har allikevel også behov for fellesfunksjoner eller samarbeid, men
trolig i en annen grad og intensitet enn kontor næringer. Noen kombinerte virksomheter vil se nytten
av å etablere seg i eller nær et kjerneområde fordi det gir tilgang på funksjoner og kompetanse som
finnes der.
Noen arealekstensive virksomheter, og særlig kombibedrifter kan etableres i noen av
kjerneområdene og langs andre delstrekk av bussveien. Det gir mulighet for at eksisterende
virksomheter kan bli værende ved bussveien. En slik lokalisering kan også begrunnes av hensyn til
områdekarakter og utfyllende/supplerende funksjon med andre virksomheter. Eventuelle
etableringer av kombinerte virksomheter i kjerneområder bør forholde seg til strengere miljø- og
estetiske krav enn andre mer perifere steder på Forus.
Det kan bli aktuelt å videreutvikle eksisterende arealer som har hatt lavere utnyttelse eller har eldre
dato. Det kan også bli aktuelt å øke krav til utnyttelse ved utvikling av nye næringsvirksomheter. Det
vil i så fall være en utfordring å unngå at dette da blir rene kontorvirksomheter. Intensjonen er å
etablere kombinerte- og industri virksomheter med høyere utnyttelse for å få plass til flere slike
innenfor dagens Forus næringsområde.
Strategi 2: Planlegge for arealer til alle næringskategorier

3.3 Utvikle kvaliteter for industri og kombinerte næringer gjennom offentlig og privat
samarbeid
Virksomheter som ikke er rene kontorvirksomheter har behov som skiller seg fra de tette og urbane
kontorområdene. Arbeidet med planen har vist at behovene varierer mye og kun i begrenset grad lar
seg omsette til planmessige virkemidler. En viktig strategi er derfor å kartlegge og systematisk følge
opp kvaliteter som er viktige for områder med kombinerte virksomheter og industri virksomheter,
heller enn å binde en utviklingsstrategi til drivere det er usikkerhet om treffer behovene i denne
typen områder.
For å gjennomføre en strategi som stimulerer de behovene virksomheter av denne typen har, kreves
nye arbeidsformer der det offentlige og private samarbeider både om å identifisere de viktigste
behovene som vil stimulere til videre næringsutvikling og å inngå en forpliktende arbeidsdeling om
gjennomføring.

Side 19 av 43

Regionen og Forusområdet har allerede et godt utgangspunkt for slike samarbeid mellom det private
og det offentlige. Gjennom Forus Næringspark har det offentlige allerede etablert et apparat for å ta
medansvar i et slikt samarbeid. Et virkningsfullt samarbeid må imidlertid finne nye former og
inkludere flere og nye aktører.
Strategi 3: Kartlegge og systematisk følge opp kvaliteter som er spesielt viktige for delområder
med kombinerte næringer og industri næringer på Forus

3.4 Sikre fleksibilitet innenfor prioriterte tema
I planarbeidet har kommunene hatt ønske om å definere hvilke typer virksomheter Forus skal være
best for. Det handler både om hvilke særegne kvaliteter som finnes på Forus, og behov hos
næringslivet. Virksomheter som har både behov for nærhet til byområdets kundemasse og
arbeidstakere, og samtidig har behov for en plasskrevende enhet med god transporttilgjengelighet
har særlig nytte av fasiliteter som Forus kan tilby. De typiske kombinerte næringene skal ha særlig
nytte av å velge seg Forus. Derfor skal kvaliteter for slike virksomheter ha prioritet.
Forus sine områder for industri og kombinerte næringer virksomhet øst og vest for E39 er forskjellige
og kan tilby ulike kvaliteter. I planarbeidet er kartlagt ca 7 områder med ulik karakter. Forus trenger
ikke være attraktiv for alle næringer overalt. Ulike delområder kan tilby ulike kvaliteter. Tiltak kan
formuleres innenfor fire lokaliseringsemner: Transport og adkomstforhold, arealutnyttelse, estetikk
og miljø.

Strategi 4: Sikre Forusområdet langsiktige tilbud av arealer for virksomheter med behov for stor
fleksibilitet

4. Samlet planforslag - konsept og visualisering
Tabellen nedenfor presenterer en sammenstilling av strategier med tilhørende virkemidler.
Strategier
Virkemidler
Delmål næringsutvikling
Kap. 3.3: Kartlegge og systematisk følge opp
kvaliteter som er spesielt viktige for delområder
med kombinerte næringer og industri næringer på
Forus
Delmål næringsutvikling
Kap. 3.2: Planlegge for arealer til alle
næringskategorier
Delmål energi og klima
Kap. 3.1: Sikre transporttilgjengeligheten til ulike
typer næringsvirksomheter

Kommunene etablerer en modell for offentligprivat-samarbeid om områdeutvikling for
kombinerte næringer og industrinæringer på
Forus.
Prioritere næringsområdene utenfor
kjerneområdene til kombinerte næringer og
industri næringer.
Styre rene kontorvirksomheter til
kjerneområdene. Plassere industri og
logistikkrevende næringer ved tilførselsårene.
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Delmål områdeattraktivitet
Kap. 3.4: Sikre Forusområdet langsiktige tilbud av Prioritere tilrettelegging av områdekvaliteter for
arealer for virksomheter med behov for stor
industri og kombinerte næringer. Søke
fleksibilitet
virkemidler som tilbyr fleksibilitet innenfor
prioriterte tema.
Prosjektgruppa har startet arbeidet med å utvikle forslag til samlet plangrep som sikrer vellykket
utvikling innenfor alle næringskategorier.
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Togstopp, status og anbefalinger

Vedlegg: Utkast til rapport, separat vedlegg
Vedlegg: E-post fra Jernbanedirektoratet

1. Bakgrunn
Styret for IKDP Forus vedtok i møte 01.12.2016 i forbindelse med behandlingen av
planprinsippsaken: ”Arbeidet med utredning av togstopp på Forus og Lura fortsetter i sammenheng
med det videre planarbeidet, i samarbeid med Jernbaneverket og fylkeskommunen.”
Togstasjon på Lura utredes for første gang i dette arbeidet, som oppfølging av styrets vedtak.
Arbeidet er opprinnelig igangsatt i forbindelse med kommuneplan for Sandnes.
Kommuneplan for Stavanger har som bestemmelse at arealbruk på Norturatomten skal avklares i
IKDP Forus før detaljregulering. Videre har den som bestemmelse at det må foreligge bindende
beslutning om realisering av nytt togstopp på Forus øst før området kan omformes med høy
utnyttelse.

2. Status i arbeidet
Fylkeskommunen og Jernbanedirektoratet har deltatt i møter, og med informasjon i rapporten.
Jernbanedirektoratet har sendt en e-post til kommunene med deres vurdering av arbeidet så langt,
se vedlegg.
Tidspress både hos kommunenes representanter og de andre myndighetene, har gitt begrensede
muligheter til å få fram all nødvendig dokumentasjon, særlig fra Jernbanedirektoratet. Den
problemstillingen ble gjort kjent allerede da styret gjorde vedtaket om å utrede togstopp i
forbindelse med IKDP Forus.
Denne saken, og vedlagte rapport, tar forbehold om at vurderingene for Lura togstopp er foreløpige,
og basert på en pågående utredning av togstopp i forbindelse med ny kommuneplan. Denne
utredningen foreligger som utkast, men er ikke endelig kvalitetssikret. Vurderingene har heller ikke
vært fremlagt og drøftet politisk i Sandnes ettersom utredningen ikke er ferdigstilt.

3. Sammendrag av framskaffet dokumentasjon
Jernbanedirektoratet har beregnet konsekvensene av å etablere nye togstopp. Der er ingen
kapasitetsmessige utfordringer ved etablering av ett eller to nye stopp. Framføringstiden for lokaltog
mellom Stavanger og Sandnes vil øke med 1-2 minutter for ett stopp og 2-3 minutter for to nye
stopp. Fjerntogene påvirkes ikke, og kan fremføres med nåværende ruteplan selv ved etablering av
ett eller to nye stopp.
Det er to aktuelle steder for nye togstopp som utredes: Forus øst og Lura. På Lura er to alternative
lokasjoner vurdert i utredning om nytt togstopp i Sandnes, en på Norestraen nord og en ved
Luravika. Begge disse alternativene omtales i denne saken og vedlagte rapport.
Følgende temaer er vurdert for hvert aktuelt stasjonsområde:

Tilfredsstillelse av tekniske forutsetninger

Utviklingspotensial

Kobling til Bussveien og planlagt kollektivsystem

Reisetid

Reisestrømmer og passasjerprognoser

Side 22 av 43

Tekniske forutsetninger
Begge stedene tilfredsstiller tekniske krav og gir mulighet for togstopp. På Forus øst har der vært
togstopp tidligere, og stedet ligger godt til rette for å etablere et nytt togstopp. På Lura må
grunnlagsinvesteringer til togstopp og ramper tas høyde for i kostnadsberegninger. Det er derfor mer
kostnadskrevende å etablere stasjon på Lura enn på Forus øst, men dette er ikke tungtveiende i
forhold til prioritering.
Utbyggingspotensiale
Sandnes har beregnet utbyggingspotensialet rundt Lura stasjon basert på vedtatte reguleringsplaner
og gjeldende kommuneplan. Øvrige utbyggingsområder som for eksempel kan tilføres gjennom ny
kommuneplan er ikke vurdert. Beregningene av realistisk utbyggingspotensiale innen 2030 viser
mulighet for 8 000 – 10 000 innbyggere innenfor 1000 meter i luftlinje fra stasjonen. Innbyggertallet
varierer noe avhengig av hvilken lokasjon som velges. Antall arbeidsplasser er beregnet til 4 000 –
6 000.
På Forus øst er der foreløpig ingen vedtatte planer om utbygging. Beregninger viser derfor et mulig
utbyggingspotensiale i framtiden forutsatt at området er fullt utbygd. Beregningene viser 14 000
innbyggere og 9000 arbeidsplasser innenfor 1 000 meter i luftlinje fra stasjonen.
Kobling til Bussveien og planlagt kollektivsystem
Fylkeskommunen legger til grunn at bussbetjeningen av området ved eventuell Forus øst stasjon
skjer på Gamle Forus vei, uten direkte kobling til stasjonen. Behov for overgang til buss er allerede
tilfredsstilt på Gausel stasjon. Det vil også være beste sted for omstigning i framtiden. Der får
passasjerene tilgang til hele tilbudet av busser på Bussveien.
Fylkeskommunen har vurdert om forutsetningen endres hvis bussforbindelse til Forus øst stasjon
etableres med førerløs buss. Overgangspunktet mellom tog og matetilbudet vil uansett være ved
togstoppet. Bruk av førerløs matebuss endrer ikke den forutsetningen.
På Norestraen nord kan man få en direkte kobling til bussveiens planlagte holdeplass. I Luravika
treffer man bussveien, men holdeplassene for buss er per i dag planlagt slik at det blir et par
minutters gange fra Luravika. Dersom man på et tidspunkt vil bygge et togstopp i Luravika, virker det
naturlig å samtidig flytte bussveiens holdeplass nærmere togstoppet.
Fv. 44 er i Regionalplan for Jæren og kommuneplan Stavanger 2014-2029 hovedtrasé for
kollektivtrafikk og den arealstrukturerende traséen gjennom bybåndet mellom Stavanger og Sandnes
sentrum. Fv. 44, sammen med jernbanestopp på Jærbanen, skal være strukturerende for
områdeutviklingen i bybåndet. Se figur under som viser utsnitt av Stavanger kommune sin
byutviklingsstrategi.
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Det er ikke påvist at noen av stasjonene vil bedre tilgjengeligheten til Forus vest eller Sola. For begge
stasjonene viser utførte beregninger at det kan forventes få overgangsreiser mellom tog og buss på
stasjonene, ettersom primær knutepunktfunksjon ligger til Gausel stasjon og Sandnes sentrum. For
Lura kan det forventes en liten forbedring for reisende fra sør som skal videre med buss til Forus vest
eller Sola. Men det er det lokale influensområdet med gang- og sykkelavstand som bør begrunne
behovet for begge stasjonene basert på dagens kunnskap.
Reisetid, reisestrømmer, kombinasjonsreiser
Reisetidsgevinst er beregnet og viser at ingen av togstoppene på Lura eller Forus øst gir gevinster for
reisende nordfra som skal til Kvadrat, Forus vest eller Sola. Disse passasjerene får et bedre tilbud på
Bussveien. For reisende sørfra som skal til Forus vest er det marginale forskjeller om de bytter på
Sandnes sentrum stasjon, Lura, Forus øst eller Gausel stasjon.
For kombinasjonsreiser til Forus vest eller flyplassen: For alle alternativene av byttepunkt (Sandnes
sentrum stasjon, Lura st., Forus st., Gausel st.) mellom tog og buss, gjelder at de kun er
konkurransedyktige mot busstilbudet for reisende som kommer fra Ganddal eller lenger sørfra.

4. Rådmannsgruppens vurdering
Vurdering av framskaffet dokumentasjon
Nye togstopp på Lura eller Forus øst vil få liten betydning for tilgjengeligheten til Forus vest eller
flyplassen. Disse områdene betjenes like godt eller bedre med eksisterende omstigningsmuligheter
på Gausel stasjon og i Sandnes sentrum. Nye togstopp kan derfor ikke begrunnes med bedre
tilgjengelighet til Forus vest eller flyplassen.
Det følger av denne konklusjonen at det er det lokale influensområdet med boliger og arbeidsplasser
som kan forsvare etableringen av nye stasjoner både på Lura og Forus øst.
De viktigste forskjellene mellom de to stedene for nye togstopp er tidsaspektet for utbygging og
kontakten med Bussveien. Og disse kriteriene henger tett sammen.
Alternativene for en mulig Lura stasjon ligger plassert ved Bussveien og støtter opp om vedtatt
byutviklingsstrategi i kommuneplanen for Sandnes. Området ved en mulig stasjon på Lura er bebygd
og har flere transformasjonsområder som gir realistisk utbyggingspotensiale frem til 2030.
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Stasjonen vil gi et bedre tilbud til dagens befolkning og arbeidsplasser på Lura med rask reisetid til
Stavanger og Sandnes sentrum og sørover til Jæren.
Utbyggingen på Lura kan fortsette i årene framover fordi den støttes av vedtatt byutviklingsstrategi
(prioritert byutviklingsakse i gjeldende kommuneplan for Sandnes) som følger Bussveien. En slik
utbygging vil bidra til å øke kundegrunnlaget til stasjonen hvis den kommer. Lura bydelssenter er nær
realisering. Andre områder nær stasjonen er også aktuelle for transformasjon med høyere utnyttelse
og mer innslag av bolig i løpet av kommuneplanperioden 2015-2030; eksempelvis Norestraen og
Vibemyr.
Gjennomførte analysene viser at også Forus øst ligger sentralt i bybåndet, men på siden av den
prioriterte byutviklingsaksen som betjenes av Bussveien. En eventuell stasjon vil likevel ligge med
relativt korte gang- og sykkelavstander til sentrale arbeidsplasskonsentrasjoner på Forus.
Kommuneplanen for Stavanger viser allerede flere områder som er prioritert til utbygging. Utbygging
av områder bør skje i faser slik at man unngår store kostnader til infrastruktur lenge før utbygging
kan skje. Stavanger kommune har startet revisjon av kommuneplanen. Der framheves betydningen
av å bygge opp om Bussveien og kollektivknutepunkter. Dette er også kommunens
byutviklingsstrategi i gjeldende kommuneplan, som har planhorisont mot 2029.
På lenger sikt, sannsynligvis etter 2040 kan det bli aktuelt å realisere togstopp på Forus øst med
tilliggende utbygging. Før det skjer bør den generelle byutviklingen langs Bussveiene være godt i
gang.

Anbefaling om videre arbeid med togstasjoner
Arbeidet med togstopp på Forus øst har vært konsentrert om å dokumentere tema som er viktige for
å kunne anbefale etablering av nye togstasjoner. Det foreligger ingen nærmere avklaringer om
arealbruk i nærområdet til togstasjonen. Det er ikke påvist behov for å framskynde en utvikling av
hensyn til helheten på Forus. Dokumentasjon viser at etablering av Forus øst stasjon ikke vil få en
rolle som knutepunkt for kollektivtrafikken på Forus. Rådmannen i Stavanger ser det som naturlig at
togstasjon på Forus øst og tilliggende område kan behandles videre i kommuneplanen for Stavanger.
Planprinsippdokumentet som er vedtatt for IKDP Forus, omtaler en intensjon om å sikre nye
grøntdrag i IKDP Forus, og grøntdrag øst-vest mellom Gandsfjorden og Kjerrberget i Sola er aktuelt.
Sammenhengende grøntdrag kan vurderes og sikres gjennom koordinering mellom kommuneplanen
i Stavanger og IKDP Forus.
Rådmannen i Sandnes vurderer at det er mest hensiktsmessig å fortsette arbeidet med Lura stasjon
og stasjonens nærområde i det videre arbeidet med byutviklingsstrategi og transportløsninger i ny
kommuneplan for Sandnes.

5. Forslag til vedtak
1. Etablering av nye togstasjoner på Forus og Lura omtales i samfunnsdel for IKDP Forus.
2. Forus øst stasjon og tilliggende område vurderes videre i arbeidet med kommuneplan for
Stavanger.
3. Lura stasjon og utvikling i stasjonsområdet avklares i det videre arbeidet med kommuneplan
for Sandnes.
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Handel, Regionalplanens føringer

1. Bakgrunn
Styret for Interkommunal kommunedelplan for Forus har bedt om en utdypende beskrivelse av
innholdet i regional planbestemmelse og retningslinjer for handel i Regionalplan for Jæren.
Rådmennene beskriver innhold og formål med planbestemmelsen og retningslinjene, virkning av
planbestemmelsen og retningslinjene i kommunene og hvordan tema handel foreløpig følges opp i
pågående arbeid med revisjon av Regionalplan Jæren. Beskrivelsene er blant annet hentet fra
«veileder om den regionale planbestemmelsens virkning», som ble sendt til kommunene innenfor
Regionalplan Jærens planområde 15.06.2016.
Kommunalutvalget i Stavanger har behandlet orienteringssaken som styret sendte til kommunene
etter styremøte 6. juni. I den forbindelse ble følgende vedtak gjort i Stavanger:
«Saken tas til orientering. I det interkommunale kommuneplanarbeidet bes det om at det utredes,
drøftes og legges opp til å gjøre vedtak om
 Oppdaterte retningslinjer for handel på Forus. (Ref hvordan blant annet aktuelle saker som
Biltema og hvordan netthandel totalt forandrer premissene for handel)
 Hvordan Forus kan utnytte ny teknologi innen transportløsninger både lokalt og regionalt
(ref prøveprosjektet med selvkjørende biler/busser)
Det må lages en sak om hvordan planens målsettinger i praksis kan gjennomføres og finansieres.»
Siden Stavanger tar opp tema om handel, kommenterer rådmennene vedtaket i denne saken til
Styret.

2. Tidligere saker om handel, transport-teknologi og gjennomføring
Planprogrammets omtale av handel:
Måltabellen i kap. 5 omtaler at planen skal vurdere rammer for detaljhandel og nærservice som
betjener ansatte og bosatte i planområdet og bygger opp om attraktive møteplasser.
Utredningsprogrammet omtaler behov for handelsanalyse hvis valgt planprinsipp inneholder nye
sentre i planområdet.
Planområdet er godt dekket av handelstilbud både i og nye bydels- og lokalsentre, samt eksisterende
kjøpesentre.
I planleggingen av kjerneområdene vurderes tilbud innenfor nærservice. Når det lenger fram i tid
dokumenteres behov for nye sentre og økt handelstilbud, kan det bli aktuelt å endre status fra
kjerneområde til lokalsenter.
Da styret drøftet Prinsipper for videre planutforming i møte 1. desember 2016, ble følgende innspill
referert fra møtet:
«Planarbeidet må avklare hvilken rolle Forus skal ha for handelsnæringen innenfor rammen av
Regionalplanens bestemmelser.»
«Forus skal ikke bli et nytt bysentrum med sentrumsfunksjoner»
Handel var ikke tema i vedtaket som styret sammenfattet i saken om planprinsipp.
I samme sak vedtok styret i pkt. 5:
«Planarbeidet skal tilrettelegge for framtidige smarte løsninger.»
Da bystyret i Stavanger behandlet planprinsippsaken februar 2017 ble det blant annet vedtatt:
«Det bes nærmere redegjort for hvordan planen ivaretar fremtidsperspektiver som:
- selvkjørende kjøretøyer
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- endrede handelskonsepter»
Styret behandlet innspillene til planprinsipp fra kommunene i møte 6. mars. Styret ga følgende
tilbakemelding til kommunene på Stavanger Bystyre sitt vedtak:
Framtidsperspektiver i planen:
 Selvkjørende kjøretøy og andre smarte transportløsninger (spilt inn av både Stavanger og
Sandnes) er en del av temaet smarte løsninger som Styret omtalte i sitt vedtak. Det utredes på
nivå tilpasset planen.
 Nye handelskonsepter som kan avklares innenfor rammene i gjeldende regionalplan vil bli
vurdert. Endrede handelskonsepter må behandles på regionalplan nivået, for å kunne følges opp i
den enkelte kommune. Det gjelder for alle nye tema om handel som ikke er avklart i gjeldende
regionalplan. Revisjon av regionalplanen er startet.

3. Innhold og formål med regional planbestemmelse og retningslinjer for handel
Rådmennene gjør rede for innhold og formål med regional planbestemmelse og retningslinjer for
handel i gjeldende Regionalplan for Jæren i dette underkapitlet.
3.1 Regional planbestemmelse for handel
Som del av planvedtak for Regionalplan for Jæren 2013 – 2040, ble det innført «Regional
planbestemmelse» for lokaliseringsstyring av handelsetableringer og utvidelse av eksisterende
handelsvirksomheter.
Bestemmelsen fastsetter at all etablering eller utvidelse av handelsvirksomhet skal skje i områder vist
med sentrumsformål, slik disse er lokalisert, dimensjonert og avgrenset i godkjent kommuneplan
eller kommunedelplan.
Planbestemmelsens formål er tredelt:
 Den skal bidra til å styrke eksisterende sentre og tettsteder. Handel er et sentralt element for
å skape aktivitet og attraktivitet, og er dermed trekkplaster også for at andre publikums- og
besøksretta virksomheter.
 Bestemmelsen skal bidra til effektiv arealbruk, med særlig vekt på å unngå en utflytende byog tettstedsstruktur. Mulighetene som ligger i den eksisterende bystrukturen skal altså utnyttes
godt.
 Bestemmelsen skal legge til rette for miljøvennlige transportvalg. Tilgjengelighet via
kollektivtransport eller sykkel og gange blir bedre når mange funksjoner samles i
senterområdene.
I sum skal dette bidra til å unngå byspredning og bilavhengighet.
3.2 Unntak fra Regional planbestemmelse
Det er gitt noen muligheter for unntak fra kravet om senterlokalisering i den regionale
planbestemmelsen. Dette gjelder nærbutikk og nærservice, varegrupper som er særskilt
plasskrevende og Felt C på Forus. Unntakene er beskrevet og begrunnet i teksten som følger.
Nærbutikk og nærservice
Nærbutikk og nærservice kan etableres i, eller i nær tilknytning til boligområder. Bruksareal for
nærbutikk er avgrenset oppad til 1000 m2, og gjelder handel med dagligvarer, dvs. hovedvekt på mat
og drikke. Nærservice er ment å bidra til attraktive møtesteder og miljøer i boligområdene, og er
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begrenset i størrelse til 500 m2. Kommunene skal angi prinsipper for lokalisering gjennom
kommuneplanene.
Varegrupper som er særskilt plasskrevende
Det er gitt en uttømmende opplisting av varegrupper som er særskilt plasskrevende, og som på
nærmere vilkår kan tillates etablert utenom senterområdene. Dette gjelder varegruppene biler,
båter, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer. Slike virksomheter kan tillates etablert
i regionale, evt. lokale næringsområder for allsidig næring (kategori II i regionalplanen). Det er gitt
nærmere lokaliseringskriterier som må være oppfylt for at etablering kan finne sted. Slike områder
skal angis og avgrenses i kommuneplanene. Det åpnes for at inntil 15 % av bruksarealet, begrenset
oppad til maksimalt 1000 m2 BRA, kan benyttes for salg av ikke plasskrevende varer med naturlig
tilhørighet til hovedvaregruppen.
Bestemmelsen innebærer en innskjerping i forhold til tidligere Fylkesdelplan for langsiktig utvikling
på Jæren, bl.a. på grunn av erfaringer med at bransjeglidning og «big-box»-konsepter førte til
omfattende handelslekkasjer fra sentrene. Det er derfor ikke tillatt at andre typer
handelsvirksomheter med varespekter med bare en utvalgt del varer av større/tyngre karakter, kan
etableres utenfor senterområdene.
Felt C på Forus
Det er åpnet for at det i samarbeid de tre Forus-kommunene i mellom, kan legge til rette for
etablering av en enkelt større handelsvirksomhet med regionalt/landsdelbasert nedslagsfelt på Forus
felt C.
3.3 Retningslinjer for handel
Retningslinjene for handel og senterstruktur utdyper den regionale planbestemmelsen i regionalplan
for Jæren. Handelsanalyse er blant annet beskrevet i retningslinjene:
I regionalplanens utdypende retningslinjer til temaet senterstruktur og handel, stilles det krav om
handelsanalyse til planer som legger til rette for forretningsvirksomhet. Kravet gjelder ikke
kommunesentrene, men både for kommunedel-/lokalsentre og områder for de spesifikke
plasskrevende varegruppene. Det er også krav om handelsanalyse for virksomhetsetableringer (over
1000 m2) der hensikten er å klargjøre virkning av enkeltetableringer på senteret/stedets interne
funksjon og utvikling. Regional metodikk for handelsanalyse er utviklet, og hovedinnholdet
presentert for kommunene i eget seminar. Materialet er foreløpig ikke ferdigstilt, men vil bli
distribuert når det er ferdig bearbeidet. Metodikken har vist seg å være lite egnet for de
plasskrevende varegruppene, men en overordnet vurdering av slike etableringer i forhold til
lokalisering i bystrukturen forventes likevel gjennomført.
3.4 Omtale av Forus
Som nevnt tidligere er Forus omtalt i Regionalplanens planbestemmelse med unntak for etablering
av en enkelt større handelsvirksomhet med regionalt/landsdelbasert nedslagsfelt på Forus felt C.
Forusområdet er også særskilt omtalt i retningslinje 4.13. Denne retningslinjen sier at «Kommunene
kan vedta å endre bruken av eksisterende areal for kjøpesenter på Forus innenfor vedtatt regulering.
Dimensjonering av samlet handelsareal avklares gjennom regional handelsanalyse».
I tillegg til føringene i planbestemmelsen og retningslinjen ovenfor har kommunene Sola, Sandnes og
Stavanger fått en oppfordring om å gjennomføre et felles planarbeid for Forusområdet i kapittel om
handel og senterstruktur s. 33. Følgende tekst er innarbeidet i planen: «Siden Forus ikke er regnet
som senter i planen, oppfordres kommunene Stavanger, Sandnes og Sola til å igangsette eget arbeid
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for en kommunedelplan for området Forus, som skal ivareta utvikling av næring, handel og bolig i
området».
Bakgrunnen for denne teksten finnes i registreringen av den faktiske utviklingen, der handelen på
Forus hadde stor vekst i motsetning til de største sentrene der handelen stagnerte. Regionalplanens
hovedprinsipper er forutsatt lagt til grunn i en kommunedelplan, dvs. et regime med
lokaliseringsstyring av handel til sentre, men med noen spesifiserte unntaksmuligheter.

4. Virkning av regional planbestemmelse og retningslinjer om handel
Rådmennene gjør rede for virkningen av regional planbestemmelse og retningslinjer om handel for
kommunens planlegging og forvaltning på tema handel i dette underkapitlet.
4.1 Planbestemmelsens virkning – vedtatte planer settes ut av spill
Forskrift om rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre ble avløst av regional planbestemmelse da
Regionalplan for Jæren ble vedtatt i 22.10.2013. Regional planbestemmelse har juridisk bindende
virkning tilsvarende nevnte forskrift.
Det følger av dette at Regional planbestemmelse om handel og senterstruktur gjelder foran
godkjente kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Dette innebærer at det ikke
kan gis tillatelse til tiltak som er i strid med en regional planbestemmelse.
Regional planbestemmelse overstyrer eldre vedtatte planer i kommunene dersom det er motstrid
med bestemmelsens innhold. Kommunen har i slike tilfeller ikke myndighet til å gi tillatelse til tiltak
som omfattes av forbudet i regional planbestemmelse. Kommunen kan eksempelvis ikke gi rammeeller byggetillatelse til forretningsbygg i strid med forbudsbestemmelsen, selv om det foreligger
godkjent reguleringsplan for forretningsformål (vedtatt før regional planbestemmelse).
4.2 Samtykkebehandling – en sikkerhetsventil
I noen tilfeller kan det være grunn til å gjøre unntak fra forbudsbestemmelsen. Dette kan være
situasjoner der vedtatte planer med forretningsformål er i strid med forbudet mot lokalisering
utenfor senterområdene, men der gjennomføring av planen likevel vurderes å være forenlig med
formålet i regional planbestemmelse.
Dersom kommunen i slike tilfeller mottar søknad om ramme- eller byggetillatelse basert på vedtatte
arealplaner (men i strid med regional planbestemmelse), vil muligheten for samtykkebehandling
fungere som en sikkerhetsventil.
Der det er grunnlag for dispensasjon fra gjeldende arealplaner, vil også samtykkebehandling være
aktuelt.
Der det etter kommunens vurdering ikke er grunnlag for å gi ramme-/byggetillatelse, eller
dispensasjon fra plan, bør søknad avslås. Det vil i slike tilfeller ikke være behov for, eller ønskelig, å ta
saken opp til samtykkebehandling.
Samtykkemyndighet til å fravike regionale planbestemmelser ligger hos fylkeskommunen, etter
samråd med fylkesmannen og berørte kommuner. Kommunen kan ikke gi dispensasjon for tiltak i
strid med bestemmelsen, før regional planmyndighet eventuelt har gitt samtykke til tiltaket.
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4.3 Prosess ved samtykkebehandling
Dersom kommunen mener det er grunnlag for å imøtekomme søknad om tillatelse, må kommunen
på forhånd ha innhentet samtykke til tiltaket fra regional planmyndighet (fylkeskommunen
v/fylkesutvalget). Før dette er gjort har ikke kommunen anledning til å gi bygge- eller
rammetillatelse, eller dispensasjon.
Når kommunen mottar søknad om tiltak som krever samtykkebehandling, må kommunen gjøre en
selvstendig vurdering av saken i forhold til formålet med den regionale planbestemmelsen, og
retningslinjene som utfyller bestemmelsen. Kommunen må sørge for at saken er tilfredsstillende
opplyst, herunder med eventuell handelsanalyse.
Dersom kommunen er positiv til tiltaket, skal kommunen søke fylkeskommunen om samtykke for
tiltaket. Eventuelt samtykke kan gis av fylkeskommunen etter samråd med fylkesmann og berørte
kommun
4.4 Klagebehandling
Vedtak til søknad om samtykke er et enkeltvedtak som kan påklages. Eventuell klage skal stiles til
fylkeskommunen. Om klage ikke imøtekommes, blir saken oversendt Kommunal- og
moderniseringsdepartementet for avgjørelse.
4.5 Virkning av regional planbestemmelse på nye planer
Når det fremmes forslag om nye planer, for eksempel reguleringsplaner og kommune(del)planer, der
forretningsformål inngår vil vurdering av temaet handel og senterstruktur inngå som del av den
ordinære planbehandlingen. Det blir derfor ikke en egen samtykkebehandling i slike tilfeller.
Nye planer skal likevel være i samsvar med regionalplanen, og avvik skal vurderes strengt ut fra de
hensyn som ligger i formålet med bestemmelse og retningslinjer om senterstruktur og handel i
regionalplanen. Vesentlige avvik vil gi grunnlag for innsigelse.
Når nye planer er vedtatt, vil disse gjelde foran regional planbestemmelse dersom det er motstrid.
4.6 Virkning av retningslinjene for handel i regionalplanen
Retningslinjene for handel og senterstruktur i Regionalplan for Jæren er regionalt omforente
«spilleregler” som skal bidra til å oppnå omforente mål for utviklingen på dette tema i regionen.
Disse overstyrer ikke eldre vedtatte planer i kommunene dersom det er motstrid med
retningslinjenes innhold. Retningslinjene er likevel forankret i plan- og bygningsloven og kan være
grunnlag for regionale myndigheter og statsetater til å fremme innsigelse hvis nye planforslag er i
strid med disse.

5. Pågående prosess med oppdatering av Regionalplan Jæren
Arbeid med å utforme planprogram for revisjon av Regionalplan Jæren pågår. Fylkesutvalget
forventer vedtak om utleggelse av planprogrammet januar/februar 2018. Programhøringen kommer
samtidig med høring av planforslag for IKDP Forus.
Som del av dette arbeidet har fylkesrådmannen beskrevet noen aktuelle problemstillinger som bør
utforskes nærmere på tema handel i fagnotat om «Levende sentrumsområder på Jæren». Det
beskrives blant annet i notatet at det blir en viktig oppgave for planarbeidet å evaluere og vurdere
virkemidler knyttet til handel, både når det gjelder styringsvirkemidler for lokalisering og
strukturutvikling innen handelstyper (netthandel, fysisk handel, betydning for byutvikling etc.).

Side 31 av 43

Følgende tekst er blant annet foreslått i notatet:
«Det er ønskelig med en ny gjennomgang av styringsvirkemidlene i regionalplanen, sett opp mot
strukturendringene i varehandelen og økonomisk utvikling i regionen. Det bør vurderes om det kan
være gjennomførbart med en differensiering/gradering av virkemiddelbruken overfor ulike
geografiske områder og ulike handelskonsepter, gitt dagens styringskategorier i plan- og
bygningsloven. Dette må sees opp mot hvilke konsekvenser det kan ha for handelsaktører i
sentrumsområdene og deres behov for forutsigbarhet».
Det fremgår av teksten ovenfor at handel skal vurderes som et viktig tema i ny regionalplan med en
grundig gjennomgang. Rådmennene minner likevel om at teksten ovenfor kun er grunnlag for
drøfting i denne fasen av planarbeidet. Det er også mulig at planprogrammet vil bli mer konkret om
temaet fram til høring. Håndtering av tema handel som nevnes ovenfor skal drøftes og vurderes
nærmere administrativt og med den politiske styringsgruppa for regionalplanrevisjonen. I tillegg blir
handel et viktig drøftingstema i forbindelse med høring av planprogrammet våren 2018.
Politikkutforming innenfor temaet handel vil først skje i planutviklingsfasen 2018-2020.

6. Rådmennenes vurdering
Unntak for etablering av en enkelt større handelsvirksomhet med regionalt/landsdelbasert
nedslagsfelt på Forus felt C er fulgt opp og håndtert gjennom detaljregulering for IKEA på Felt C.
Videre er retningslinje 4.13 og oppfordringen s. 33 i Regionalplanen om å håndtere handel gjennom
en kommunedelplan for området Forus fulgt opp gjennom kartlegging og forarbeid i planprosessen
for IKDP Forus. Tema handel og behov for nye/omregulerte kjøpesenter eller lokalsenter har blitt
vurdert administrativt i forbindelse med kartlegging av eksisterende lokalsenter og handelstilbud i
Forus området. Ettersom det eksisterer et betydelig handelstilbud i området i dag og området
allerede dekkes av handelstilbud i Sola kommunesenter, nye lokalsenter på Lura og ved Gausel
stasjon og i eksisterende kjøpesentre Kvadrat og Tvedt-senter, er det ikke foreslått å tilføre mer
kjøpesenter eller nye lokalsenter på Forus i dette planarbeidet.
Det er lagt til grunn i rådmennenes vurdering at det ikke er aktuelt å utfordre gjeldende
bestemmelser og retningslinjer for handel og senterstruktur i regionalplan og kommuneplaner. Det
er heller ikke vurdert som aktuelt i planarbeidet for Forus å utvikle egne bestemmelser for handel i et
avgrenset geografisk område på Forus, som avviker fra regionalplanen. Rådmennene har tatt
utgangspunkt i kartlegging av dagens tilbud i området, vedtak om at Forusområdet skal prioriteres
som næringsområde i behandlingen av planprinsipp for IKDP Forus, og føringer som er gitt av styret
for IKDP Forus tidligere i planprosessen.
Styret for IKDP Forus har blant annet gitt innspill i planprosessen om at «Forus skal ikke bli et nytt
bysentrum med sentrumsfunksjoner» i behandling av prinsipper for videre planutforming i styremøte
01.12.16. I regionalplanens kapittel om senterstruktur omtales at «Handel er

sentrumsdannende, og et av de grunnleggende elementene for funksjonsdyktige og sterke
sentrumsområder.»
Det nye i det siste vedtaket fra Stavanger er oppfordringen om å vedta endrede retningslinjer for
handel på Forus. Det vises til saken om Biltema som forandrer premisser for handel. Rådmennene
mener at saken om lokalisering av Biltema ikke bringer opp nye moment til diskusjonen om hvilke
prinsipper som skal gjelde for lokalisering av handel. Den stadige utviklingen og endringene i
varehandelsbransjen har helt siden de første nasjonale retningslinjene for handel kom, blitt
utfordret.
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Rådmennene har også vektlagt hensyn til prosess og plannivå i vurderingen av tema handel i arbeidet
med IKDP Forus. Dagens bestemmelser om handel gjelder for alle de ti kommunene innenfor
planområde for regionalplan Jæren. Eventuelle behov for endringer i omforent regionalt regelverk
for handelslokalisering må derfor vurderes i pågående revisjon av regionalplanen, hvor alle de
berørte kommunene er representert sammen med fylkeskommunen.
Det er viktig at lokalisering av handel skjer innenfor regionale rammer. Dette vil sikre koordinering
mellom kommunene, likebehandling av aktørene innenfor varehandelsbransjen og en byutvikling på
Nord Jæren som bidrar til å nå nasjonale mål for en bærekraftig byutvikling.
Kommentarer til andre tema som er spilt inn i vedtaket fra Kommunalutvalget i Stavanger:
Nytte av ny teknologi på Forus innen transport:
Her viser rådmannsgruppen til tidligere vedtak i styret om at planarbeidet skal tilrettelegge for
framtidige smarte løsninger. Og at temaet utredes på nivå tilpasset planen. I den forbindelse er
selvkjørende busser og biler aktuelt.
Gjennomføring og finansiering av innhold i planen:
Mandatet til styret er å utarbeide en interkommunal kommunedelplan. Planen skal inneholde en
Samfunnsdel og der er det foreløpig lagt til grunn at et handlingskapittel blir innarbeidet. Det vil
likevel være andre organer i kommunene som får oppgaven med å ivareta kommunenes rolle i
oppfølgingen.
Et sammendrag av denne saken og styrets vedtak innarbeides i orienteringssaken til kommunene om
status i planarbeidet, sak 21/17. Slik får Stavanger tilbakemelding på sine vedtak.

7. Forslag til vedtak
Saken tas til orientering.
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Sak 21/17 O-sak til kommunene om status i planarbeidet
Vedlegg:

Utkast til sak fra styret til kommunene.

1. Bakgrunn
Styret leverer jevnlig orienteringssaker til sine tre eierkommuner. Forrige sak ble behandlet av styret
i juni, og deretter i kommunene i august/september.
Styrets medlemmer oppfordres til å benytte anledningen når saken drøftes i kommunale utvalg, til å
gi utfyllende informasjon om planarbeidet.
Til orientering: I vedlagt sak er kapittel 3-5 sammendrag av foregående saker. Kapittel 6 er kjent
informasjon fra tidligere. Kapittel 7 om framdrift vil bli omtalt mer muntlig i møtet og er ny
informasjon.

2. Innhold
Vedlagt orienteringssak er et sammendrag av saker som styret har behandlet i dette møtet:
Sak 18/17: Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer
Sak 19/17: Utredning om nye togstopp
Sak 20/17: Regionalplanens føringer om handel
I tillegg omtales utadrettet kontakt og videre framdrift.

3. Forslag til vedtak
Saken oversendes til kommunalpolitisk behandling.
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VEDLEGG

Orientering til kommunene om status i arbeidet med IKDP Forus.
Oktober 2017.
1. Bakgrunn
Kommunene mottar jevnlig saker fra styret for IKDP Forus om status i planarbeidet. Kommunene
behandlet forrige sak i august/september. Denne saken informerer om:






Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer
Utredning om nye togstopp, anbefalinger
Handel, regionalplanens føringer og om vedtak i Stavanger
Utadrettet kontakt
Videre framdrift, gjenstående arbeid

2. Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer
Styret behandlet i juni en egen sak om kjerneområdene som skal innarbeides i planen for å legge til
rette for kontornæringer på Forus. I møtet 6. oktober behandlet styret en sak med fokus på
strategier for å lykkes med industri og kombinerte næringer. Her er sammendrag av den saken.
Kunnskapsgrunnlag:
Et omfattende kunnskapsgrunnlag er samlet i løpet av arbeidet med IKDP forus. Trender som
påvirker industri og kombinerte næringer er sammenstilt fra mange kilder.
Rapport fra workshop om innovasjon som ble gjennomført av prosjektgruppen for IKDP Forus 14. juni
2017, finnes på nettsiden: ikdpforus.com, innovasjonsseminar . Rapporten oppsummerer 9 innspill til
planarbeidet fra workshopen.
Noen felles tema går igjen i intervjuene prosjektgruppen har hatt med fem industri og kombibedrifter
på Forus: Næringstransport til havn og flyplass og transport i forbindelse med arbeidsreiser, nærhet
til kunder og samarbeidsparter, nærhet til arbeidskraft, Forus som merkevare. Noen av bedriftene er
opptatt av potensielle konflikter med fremtidig boligbygging tett på virksomhetene.
Ytterligere nformasjon om lokaliseringspreferanser er hentet fra prosjektgruppens møter med UIS/
IRIS våren 2017, og fra notater, faglitteratur og foredrag vedrørende næring og næringsliv. Rapporter
om innovasjon og næringsutvikling i London, Malmø og Nederland er studert.
Globalisering er en generell trend som påvirker næringslivet. Det påvirker særlig Forus fordi
virksomhetene der i stor grad samarbeider internasjonalt. Ansatte med kunnskapsbasert og kreativ
kompetanse får økt betydning for nye bedrifter og deres verdiskaping. Å skape image og identitet blir
viktigere innen næringsutvikling. Leie heller enn å eie lokaler blir mer aktuelt. Bygninger er viktigere i
framtiden mht fleksibilitet, arbeidsform og kostander. Arbeidsformene blir mer fleksible, arbeidet blir
digitalisert og skjer vha roboter. Bedriftene blir mindre og knytter seg til hverandre i nettverk.
Entreprenørskap/grundervirksomheten øker.
I tillegg til ulike trender som vil spille inn, er det sannsynlig at regionen vil ha behov for mye av den
byservicen som finnes på Forus, også i framtiden, for eksempel bussgarasjen og
renovasjonsvirksomhetene. For IKDP Forus betyr dagens behov og framtidens endrede
arbeidsformer at planen må håndtere ulike preferanser og behov. Lærdommen er at planen bør tilby
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både arealer til tradisjonelle virksomheter og nye arbeidsfellesskap/ arbeidsformer og
fellesfunksjoner og møtesteder i området.

Kartlegging av dagens situasjon
En viktig lokaliseringspreferanse for industri og kombinerte bedrifter er nærhet til
samleveiene som leder til hovedveinettet: E39, Solasplitten, Forusbeen og Løwenstrasse. Kombinerte
bedrifter kan finne plassering som i tillegg tilfredsstiller god tilgjengelighet til bussveitilbudet for
eksempel rundt Lagerveien nordvest på Forus.
Kombibygg, industri og lager-områder finnes overalt på Forus. Figuren under er hentet fra
stedsanalysen og viser etablerte delområder med hovedvekt av industri og kombinerte næringer.
Forus Næringspark har tilgjengelige tomter for etablering på Forus. Noen av disse er godt egnet til
industri og kombinert virksomhet.

Næringsarealstrategien beskriver at arealbehov til industri næringer ikke øker, men at arealbehov
oppstår som følge av flytting. For eksempel kan industri og kombinerte bedrifter som er lokalisert
langs Bussveiene bli utsatt for flyttepress. Figuren over viser at mange indiustri og kombibedrifter
ligger innenfor influensområdet til Bussveien. Når bedrifter må flytte, bør vurderes hva som er mest
hensiktsmessig ny plassering, og om annen lokalisering enn Forus er den beste løsningen for
bedriften og byområdet.

Utfordringer
Det er vanskelig å vurdere om de ledige tomtene på Forus er tilstrekkelig for å dekke behovet til
industri og kombinerte næringer i planperioden fram til 2040 med dagens utnyttingsgrad av
arealer/tomter. Ved transformasjon til kontorformål med høyere utnyttingsgrad finnes økonomiske
insentiver for eiendomsutviklere. Det kan bli ønskelig å "transformere" industrieiendommer til ny
utvikling i form av industri med mer effektiv arealbruk.
En annen utfordring kan bli å samle rene kontorvirksomheter til kjerneområdene hvis det stilles
lavere krav til kvaliteter og rekkefølgetiltak andre steder langs Bussveiene. En spredning av
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kontorvirksomhetene vil både føre til mindre vellykkede kjerneområder og at kontorvirksomheter
spiser av arealer som kan benyttes til kombibedrifter.
Ønske om stor grad av fleksibilitet gjentas i møter med næringslivsaktører. For mye fleksibilitet vil gi
lite forutsigbarhet. Det er også andre interessenter enn næringslivet som har behov for
forutsigbarhet om noen tema. Det må være en balanse mellom å gi retning og styre, men ikke så
detaljert at det er hemmende for fremtidig utvikling.

Strategier for områdeutvikling for industri og kombinerte næringer
Prosjektgruppa jobber med strategier som beskrives nedenfor og er sammenstilt i tabell.

Strategi 1: Sikre transporttilgjengeligheten til ulike typer næringsvirksomheter.
Næringslivet på Forus får best tilgjengelighet samlet sett hvis tilgjengeligheten med ulike
transportmidler utnyttes optimalt. Kontorvirksomheter plasseres i kjerneområder der de får best
tilgang til busstilbudet.
Veikapasiteten prioriteres til næringstransport ved å plassere industrivirksomhet ved tilførselsveiene
som binder Forus til hovedveiene. Slik utnyttes Forus sin sentrale plassering i byområdet. Forus har
områder som har både godt busstilbud og effektiv adkomst til hovedveinettet. Disse områdene er
særlig egnet for kombibedrifter.

Strategi 2: Planlegge for arealer til alle næringskategorier.
I planarbeidet forutsettes at utvikling innenfor kombinerte næringer og industri næringer skjer
gjennom fortetting og videreutvikling av eksisterende næringsområder. Forus området er stort med
mye ubebygde arealer på de enkelte tomter. Men det er vanskelig å ta i bruk den ledige kapasiteten
slik at nye virksomheter får plass.
Kjerneområdene kjennetegnes av møteplasser og service og blir først og fremst egnet for
kontorvirksomheter. Kombibedrifter kan etableres i noen av kjerneområdene og langs andre
delstrekk av Bussveien. Det kan også bli aktuelt å videreutvikle eksisterende arealer som har lavere
utnyttelse eller har eldre dato, og øke arealutnyttelsen. Det vil i så fall være en utfordring å unngå at
dette da blir rene kontorvirksomheter. Intensjonen er å få plass til flere industri- og kombibedrifter
innenfor dagens næringsområde.
Strategi 3: Kartlegge og systematisk følge opp kvaliteter som er spesielt viktige for delområder med
kombinerte næringer og industri næringer på Forus.
Arbeidet med kunnskapsgrunnlaget og utfordringer har vist at behovene varierer mye og kun i
begrenset grad lar seg omsette til planmessige virkemidler. Offentlige og private aktører bør
samarbeide både om å identifisere behov som vil stimulere til næringsutvikling og å inngå en
forpliktende arbeidsdeling om gjennomføring. Gjennom Forus Næringspark har det offentlige
etablert et apparat for å ta medansvar i et slikt samarbeid. Et virkningsfullt samarbeid må imidlertid
finne nye former for å løse nye oppgaver.

Strategi 4: Sikre Forusområdet langsiktige tilbud av arealer for virksomheter med behov for stor
fleksibilitet.
I planarbeidet har kommunene hatt ønske om å definere hvilke typer virksomheter Forus skal være
best for. Det handler både om hvilke særegne kvaliteter som finnes på Forus, og behov hos
næringslivet. Virksomheter som har både behov for nærhet til byområdets kundemasse og
arbeidstakere, og samtidig har behov for en plasskrevende enhet med god biltilgjengelighet
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(kombibedrifter) har særlig nytte av fasiliteter som Forus kan tilby. Derfor skal kvaliteter for slike
virksomheter ha prioritet. Planen bør tilby næringslivet fleksibilitet om tema som omgivelsene og
næringslivet selv kan tillate fleksibilitet om.
Tabellen nedenfor presenterer en sammenstilling av de fire strategiene med tilhørende virkemidler.
Strategier
Virkemidler
Delmål næringsutvikling
Kap. 3.3: Kartlegge og systematisk følge opp
kvaliteter som er spesielt viktige for delområder
med kombinerte næringer og industri næringer
på Forus
Delmål næringsutvikling
Kap. 3.2: Planlegge for arealer til alle
næringskategorier
Delmål energi og klima
Kap. 3.1: Sikre transporttilgjengeligheten til ulike
typer næringsvirksomheter

Delmål områdeattraktivitet
Kap. 3.4: Sikre Forusområdet langsiktige tilbud
av arealer for virksomheter med behov for stor
fleksibilitet

Kommunene etablerer en modell for offentligprivat-samarbeid om områdeutvikling for
kombinerte næringer og industrinæringer på
Forus.
Prioritere næringsområdene utenfor
kjerneområdene til kombinerte næringer og
industri næringer.
Styre rene kontorvirksomheter til
kjerneområdene. Plassere industri og
logistikkrevende næringer ved tilførselsårene.

Prioritere tilrettelegging av områdekvaliteter
for industri og kombinerte næringer. Søke
virkemidler som tilbyr fleksibilitet innenfor
prioriterte tema.

3. Nye togstopp
Styret for IKDP Forus vedtok i møte 01.12.2016 i forbindelse med behandlingen av
planprinsippsaken: ”Arbeidet med utredning av togstopp på Forus og Lura fortsetter i sammenheng
med det videre planarbeidet, i samarbeid med Jernbaneverket og fylkeskommunen.”
Arbeidet er nå kommet så langt som kommunene og de andre myndighetene har anledning til å
framskaffe dokumentasjon om, innenfor framdriften til IKDP Forus. Kommunene har utarbeidet en
egen utredning om nye togstopp og den fulgte saken til styrets behandling og finnes på prosjektets
nettside. Sandnes kommune jobber fortsatt med et konsulentoppdrag om Lura togstopp og
informasjon om Lura togstopp er derfor foreløpig.
Jernbanedirektoratet har beregnet konsekvensene av å etablere nye togstopp. Der er ingen
kapasitetsmessige utfordringer ved etablering av ett eller to nye stopp. Fjerntogene påvirkes ikke, og
kan fremføres med nåværende ruteplan.
Det er to aktuelle steder for nye togstopp som er vurdert: Forus øst og Lura. På Lura er to alternative
lokasjoner vurdert, en på Norestraen nord og en ved Luravika. Begge disse alternativene omtales i

denne saken og i rapporten som er utarbeidet.
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Temaer som er vurdert for hvert stasjonsområde:

Tilfredsstillelse av tekniske forutsetninger

Utviklingspotensial

Kobling til Bussveien og planlagt kollektivsystem

Reisetid

Reisestrømmer og passasjerprognoser
Begge stedene tilfredsstiller tekniske krav og gir mulighet for togstopp. Det er mer kostnadskrevende
å etablere stasjon på Lura enn på Forus øst, men dette er ikke tungtveiende i forhold til prioritering.
Beregnet utbyggingspotensialet rundt Lura stasjon er basert på vedtatte reguleringsplaner og
gjeldende kommuneplan, realistisk gjennomførtbart innen 2030. Det viser mulighet for 8 000 –
10 000 innbyggere og 4 000- 6 000 arbeidsplasser innenfor 1000 meter i luftlinje fra stasjonen.
På Forus øst er der foreløpig ingen vedtatte planer om utbygging. Beregninger viser derfor et mulig
utbyggingspotensiale i framtiden forutsatt at området er fullt utbygd. Beregningene viser 14 000
innbyggere og 9000 arbeidsplasser innenfor 1 000 meter i luftlinje fra stasjonen.
Fylkeskommunen legger til grunn at bussbetjeningen av området ved Forus øst stasjon skjer på
Gamle Forus vei, uten direkte kobling til stasjonen. Behov for overgang til buss er allerede tilfredsstilt
på Gausel stasjon. Det vil også være beste sted for omstigning i framtiden. Der får passasjerene
tilgang til hele tilbudet av busser på Bussveien. Bruk av førerløs matebuss endrer ikke den
forutsetningen.
Nye togstopp på Lura eller Forus øst vil få liten betydning for tilgjengeligheten til Forus vest eller
flyplassen. Disse områdene betjenes like godt eller bedre med eksisterende omstigningsmuligheter
på Gausel stasjon og i Sandnes sentrum. Nye togstopp kan ikke begrunnes med bedre tilgjengelighet
til Forus vest eller flyplassen. Det er det lokale influensområdet med gange og sykkel som bør
begrunne behovet for begge stasjonene basert på dagens kunnskap.
Alternativene for en mulig Lura stasjon ligger plassert ved Bussveien og støtter opp om vedtatt
byutviklingsstrategi i kommuneplanen for Sandnes. Utbyggingen på Lura kan fortsette framover fordi
Bussveien tilbyr kollektivtransport. Lura bydelssenter er nær realisering. Andre områder nær
stasjonen er også vedtatt for transformasjon med høyere utnyttelse og mer innslag av bolig i løpet av
kommuneplanperioden 2015-2030; eksempelvis Norestraen og Vibemyr.
Fv. 44 er i Regionalplan for Jæren og kommuneplan Stavanger 2014-2029 hovedtrasé for
kollektivtrafikk og den arealstrukturerende traséen gjennom bybåndet mellom Stavanger og Sandnes
sentrum. Forus øst stasjon og nærområdet ligger sentralt i bybåndet, men på siden av den prioriterte
byutviklingsaksen som betjenes av Bussveien. Kommuneplanen for Stavanger viser flere områder
som er prioritert til utbygging. Stavanger kommune har startet revisjon av kommuneplanen. Der
framheves betydningen av å bygge opp om Bussveien og kollektivknutepunkter, jfr.
byutviklingsstrategien i gjeldende kommuneplan.
En eventuell stasjon vil imidletrid ligge med relativt korte gang- og sykkelavstander til sentrale
arbeidsplasskonsentrasjoner på Forus. På lenger sikt kan det bli aktuelt å prioritere utbygging på
Forus øst. Før det skjer bør den generelle byutviklingen langs Bussveiene være godt i gang.
Arbeidet med togstopp på Forus øst har vært konsentrert om å dokumentere tema som er viktige for
å kunne anbefale etablering av nye togstasjoner. Det foreligger ingen nærmere avklaringer om
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arealbruk i nærområdet til togstasjonen. Dokumentasjon viser at etablering av Forus øst stasjon ikke
vil få en rolle som knutepunkt for kollektivtrafikken på Forus. Rådmannen i Stavanger ser det som
naturlig at togstasjon på Forus øst og tilliggende område kan behandles videre i kommuneplanen for
Stavanger.
Planprinsippdokumentet som er vedtatt for IKDP Forus, omtaler en intensjon om å sikre nye
grøntdrag i IKDP Forus, og grøntdrag øst-vest mellom Gandsfjorden og Kjerrberget i Sola er aktuelt.
Sammenhengende grøntdrag kan vurderes og sikres gjennom koordinering mellom kommuneplanen
i Stavanger og IKDP Forus.
Rådmannen i Sandnes vurderer at det er mest hensiktsmessig å fortsette arbeidet med Lura stasjon
og stasjonens nærområde i det videre arbeidet med byutviklingsstrategi og transportløsninger i ny
kommuneplan for Sandnes.

5. Handel, Regionalplanens føringer
Styret for Interkommunal kommunedelplan for Forus har bedt om en utdypende beskrivelse av
innholdet i regional planbestemmelse og retningslinjer for handel i Regionalplan for Jæren. Saken
beskriver innhold og formål med planbestemmelsen og retningslinjene, virkning av
planbestemmelsen og retningslinjene i kommunene og hvordan tema handel foreløpig følges opp i
pågående arbeid med revisjon av Regionalplan Jæren. Beskrivelsene er blant annet hentet fra
«veileder om den regionale planbestemmelsens virkning», som ble sendt til kommunene innenfor
Regionalplan Jærens planområde 15.06.2016.
Kommunalutvalget i Stavanger har behandlet orienteringssaken som styret sendte til kommunene
etter styremøte 6. juni. I den forbindelse ble følgende vedtak gjort i Stavanger:
«Saken tas til orientering. I det interkommunale kommuneplanarbeidet bes det om at det utredes,
drøftes og legges opp til å gjøre vedtak om
 Oppdaterte retningslinjer for handel på Forus. (Ref hvordan blant annet aktuelle saker som
Biltema og hvordan netthandel totalt forandrer premissene for handel)
 Hvordan Forus kan utnytte ny teknologi innen transportløsninger både lokalt og regionalt
(ref prøveprosjektet med selvkjørende biler/busser)
Det må lages en sak om hvordan planens målsettinger i praksis kan gjennomføres og finansieres.»

Tidligere saker om handel, transport-teknologi og gjennomføring
Planprogrammets omtale av handel: Måltabellen i kap. 5 omtaler at planen skal vurdere rammer for
detaljhandel og nærservice som betjener ansatte og bosatte i planområdet og bygger opp om
attraktive møteplasser. Utredningsprogrammet omtaler behov for handelsanalyse hvis valgt
planprinsipp inneholder nye sentre i planområdet.
Planområdet er godt dekket av handelstilbud både i og nye bydels- og lokalsentre, samt eksisterende
kjøpesentre.
Da styret drøftet Prinsipper for videre planutforming i desember 2016, ble følgende innspill referert
fra møtet:
«Planarbeidet må avklare hvilken rolle Forus skal ha for handelsnæringen innenfor rammen av
Regionalplanens bestemmelser.»
«Forus skal ikke bli et nytt bysentrum med sentrumsfunksjoner»
I samme sak vedtok styret i pkt. 5:
«Planarbeidet skal tilrettelegge for framtidige smarte løsninger.»
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Da Bystyret i Stavanger behandlet planprinsippsaken februar 2017 ble det blant annet vedtatt:
«Det bes nærmere redegjort for hvordan planen ivaretar fremtidsperspektiver som:
- selvkjørende kjøretøyer
- endrede handelskonsepter».
Styret behandlet innspillene til planprinsipp fra kommunene i møte 6. mars. Styret ga følgende
tilbakemelding til kommunene på Stavanger bystyre sitt vedtak:
Framtidsperspektiver i planen:
 Selvkjørende kjøretøy og andre smarte transportløsninger (spilt inn av både Stavanger og
Sandnes) er en del av temaet smarte løsninger som Styret omtalte i sitt vedtak. Det utredes på
nivå tilpasset planen.
 Nye handelskonsepter som kan avklares innenfor rammene i gjeldende regionalplan vil bli
vurdert. Endrede handelskonsepter må behandles på regionalplan nivået, for å kunne følges opp i
den enkelte kommune. Det gjelder for alle nye tema om handel som ikke er avklart i gjeldende
regionalplan. Revisjon av regionalplanen er startet.

Innhold i regional planbestemmelse og retningslinjer for handel
Som del av planvedtak for Regionalplan for Jæren 2013 – 2040, ble det innført «Regional
planbestemmelse» som fastsetter at all etablering eller utvidelse av handelsvirksomhet skal skje i
områder vist med sentrumsformål, slik disse er lokalisert, dimensjonert og avgrenset i godkjent
kommuneplan eller kommunedelplan.
Det er gitt noen muligheter for unntak fra kravet om senterlokalisering i den regionale
planbestemmelsen. Dette gjelder nærbutikk og nærservice, varegrupper som er særskilt
plasskrevende (biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer) og Felt C på
Forus. Unntak for etablering av en enkelt større handelsvirksomhet med regionalt/landsdelbasert
nedslagsfelt på Forus felt C er fulgt opp gjennom detaljregulering for IKEA.
I tillegg til føringene i planbestemmelsen og retningslinjen ovenfor har kommunene Sola, Sandnes og
Stavanger fått en oppfordring om å gjennomføre et felles planarbeid for Forusområdet i kapittel om
handel og senterstruktur s. 33: «Siden Forus ikke er regnet som senter i planen, oppfordres
kommunene Stavanger, Sandnes og Sola til å igangsette eget arbeid for en kommunedelplan for
området Forus, som skal ivareta utvikling av næring, handel og bolig i området». Bakgrunnen for
denne teksten finnes i registreringen av den faktiske utviklingen, der handelen på Forus hadde stor
vekst i motsetning til de største sentrene der handelen stagnerte. Regionalplanens hovedprinsipper
er forutsatt lagt til grunn i en kommunedelplan, dvs. et regime med lokaliseringsstyring av handel til
sentre, men med noen spesifiserte unntaksmuligheter.

Virkning av regional planbestemmelse og retningslinjer om handel
Forskrift om rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre ble avløst av regional planbestemmelse da
Regionalplan for Jæren ble vedtatt i 22.10.2013. Regional planbestemmelse har juridisk bindende
virkning. Regional planbestemmelse om handel og senterstruktur gjelder foran godkjente
kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Regional planbestemmelse overstyrer
eldre vedtatte planer i kommunene dersom det er motstrid med bestemmelsens innhold. Nye
regulerings- og kommune(del)planer skal være i samsvar med regionalplanen. Avvik vil gi grunnlag
for innsigelse.
Retningslinjene for handel og senterstruktur i Regionalplan for Jæren er regionalt omforente
«spilleregler» som skal bidra til å oppnå omforente mål for utviklingen på dette tema i regionen.
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Disse overstyrer ikke eldre vedtatte planer i kommunene. Retningslinjene kan være grunnlag for
regionale myndigheter og statsetater til å fremme innsigelse hvis nye planforslag er i strid med disse.

Pågående prosess med oppdatering av Regionalplan Jæren
Arbeid med å utforme planprogram for revisjon av Regionalplan Jæren pågår. Fylkesutvalget
forventer vedtak om utleggelse av planprogrammet januar/februar 2018. Programhøringen kommer
samtidig med høring av planforslag for IKDP Forus.
Som del av dette arbeidet har fylkesrådmannen beskrevet noen aktuelle problemstillinger som bør
utforskes nærmere på tema handel i fagnotat om «Levende sentrumsområder på Jæren». Det
beskrives blant annet i notatet at det blir en viktig oppgave for planarbeidet å evaluere og vurdere
virkemidler knyttet til handel, både når det gjelder styringsvirkemidler for lokalisering og
strukturutvikling innen handelstyper (netthandel, fysisk handel, betydning for byutvikling etc.).
Følgende tekst er blant annet foreslått i notatet:
«Det er ønskelig med en ny gjennomgang av styringsvirkemidlene i regionalplanen, sett opp mot
strukturendringene i varehandelen og økonomisk utvikling i regionen. Det bør vurderes om det kan
være gjennomførbart med en differensiering/gradering av virkemiddelbruken overfor ulike
geografiske områder og ulike handelskonsepter, gitt dagens styringskategorier i plan- og
bygningsloven. Dette må sees opp mot hvilke konsekvenser det kan ha for handelsaktører i
sentrumsområdene og deres behov for forutsigbarhet».
Handel skal vurderes som et viktig tema i ny regionalplan med en grundig gjennomgang. Håndtering
av tema handel som nevnes ovenfor skal drøftes og vurderes nærmere administrativt og med den
politiske styringsgruppa for regionalplanrevisjonen. I tillegg blir handel et viktig drøftingstema i
forbindelse med høring av planprogrammet våren 2018. Politikkutforming innenfor temaet handel vil
først skje i planutviklingsfasen 2018-2020.
I arbeidet med IKDP Forus er lagt til grunn at det ikke er aktuelt å utfordre gjeldende bestemmelser
og retningslinjer for handel og senterstruktur i regionalplan og kommuneplaner. Det er heller ikke
vurdert som aktuelt å utvikle egne bestemmelser for handel i et avgrenset geografisk område på
Forus, som avviker fra regionalplanen. Planarbeidet har tatt utgangspunkt i vedtak om at
Forusområdet skal prioriteres som næringsområde i behandlingen av planprinsipp for IKDP Forus, og
at Forus ikke skal bli et nytt bysentrum med sentrumsfunksjoner.
Det nye i det siste vedtaket fra Stavanger er oppfordringen om å vedta endrede retningslinjer for
handel på Forus. Det vises til saken om Biltema som forandrer premisser for handel.
Tilbakemeldingen her er at Biltema-saken ikke bringer opp nye moment til diskusjonen om hvilke
prinsipper som skal gjelde for lokalisering av handel. Den stadige utviklingen og endringene i
varehandelsbransjen har helt siden de første nasjonale retningslinjene for handel kom, blitt utfordret
i lignende saker.
Dagens bestemmelser om handel gjelder for alle de ti kommunene innenfor planområde for
regionalplan Jæren. Eventuelle behov for endringer i omforent regionalt regelverk for
handelslokalisering må derfor vurderes i pågående revisjon av regionalplanen, hvor alle de berørte
kommunene er representert sammen med fylkeskommunen. Dette vil sikre koordinering mellom
kommunene, likebehandling av aktørene innenfor varehandelsbransjen og en byutvikling på Nord
Jæren som bidrar til å nå nasjonale mål for en bærekraftig byutvikling.
Kommentarer til andre tema som er spilt inn i vedtaket fra kommunalutvalget i Stavanger:
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Nytte av ny teknologi på Forus innen transport:
Her vises til tidligere vedtak i styret om at planarbeidet skal tilrettelegge for framtidige smarte
løsninger. Og at temaet utredes på nivå tilpasset planen. I den forbindelse er selvkjørende busser og
biler aktuelt.
Gjennomføring og finansiering av innhold i planen:
Mandatet til styret er å utarbeide en interkommunal kommunedelplan. Planen skal inneholde en
Samfunnsdel og der er det foreløpig lagt til grunn at et handlingskapittel blir innarbeidet. Det vil
likevel være andre organer i kommunene som får oppgaven med å ivareta kommunenes rolle i
oppfølgingen.

4. Utadrettet kontakt
14. juni ble gjennomført et innovasjonsseminar med workshop. Der ble invitert åpent men samtidig
målrettet for å få med mange fra etablerte og nye virksomheter. I workshopen ville vi finne ut mer
om hvordan Forus kan legges til rette for å styrke innovative miljøer innenfor og på tvers av alle
næringskategorier. Innspillene ble oppsummert i notat som finnes på hjemmesiden til IKDP Forus.
Møte med Næringsforeningen ble holdt i september der viktigste tema var å drøfte næringslivets
muligheter for å lykkes med arbeidsplassintensiv virksomhet i kjerneområdene og mulighetene for å
lykkes med disse som plangrep i IKDP Forus. Det andre temaet som ble drøftet var strategier for å
lykkes med industri og kombinerte næringer på Forus. Prosjektgruppen har hatt møte med
overordnede myndigheter gjennom Regionalt planforum i september. Der ble samme tema belyst
som overfor Næringsforeningen.

5. Videre framdrift
Planlagt framdrift er at styret behandler forslag til IKDP Forus med tanke på utleggelse til offentlig
ettersyn og høring i neste møte 4. januar. Det gjenstår fortsatt mye arbeid før et planforslag er klart,
og det er derfor aktuelt å be om utsettelse av styrets behandling av planforslag med 2-3 måneder.
Prosjektgruppen har fått gjennomført to viktige konsulentoppdrag. Det ene handler om å lage en
blågrønn visjonsplan som skal gi innspill om grøntdrag og dra nytte av vannkvalitetene som finnes på
Forus. Det andre utdyper kjerneområdenes utforming, utvikling og funksjoner for Forus. I dette
oppdraget har også boligutvikling på Lura og Forus øst vært tema.
Gjenstående arbeid består i å sette sammen planforslaget med tema som prosjektet har utredet, og
nedfelle alt i et plankart, bestemmelser og et planhefte/samfunnsdel.

6. Forslag til vedtak
Saken tas til orientering.
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