Møteinnkalling
Gruppe:
Møtested:

STYRET FOR IKDP FORUS
Sola kommune, Kanalsletta 3,
Merk at Sola har midlertidig endret adresse.

Møtedato/ -tid:

21. juni 2017 kl. 13:00-15:00
Stanley Wirak, Unni Østråt Egeland, Ole Ueland, Roar Johannessen, Christine
Sagen Helgø, Kari Raustein, Ayan Jama, Martin S. Håland, Ine Marit Bertelsen,
Solveig Ege Tengesdal
Heidi Bjerga, Inger Lise Erga, Olav Birkeland, Nora Nilsen, Cecilie Bjelland, Egil
Olsen, Christian Wedler, Stian Lie Hagen, Leif Arild Lie, Anja Berggård
Endresen
Rådmannsgruppen: Ingrid Nordbø, Bodil Sivertsen, Arve Nyland, Gunn Jorunn
Aasland, Per Kristian Vareide, Kristin Barvik
Prosjektgruppen, kommunikasjonsgruppen og næringsansvarlige

Deltakere:

Kopi til:

INNKALLING TIL STYREMØTE I IKDP FORUS 21.06.2017
REFERANSE

JOURNALNR.

DATO

Sak nr.:
8/17

Referat fra Styrets møte 6. mars, vedlegg 1

9/17

Status i arbeidet med IKDP Forus, muntlig orientering v/ prosjektleder

10/17

Samfunnsdelen, utkast til disposisjon

11/17

Næringsutvikling, orientering om status

12/17

Kjerneområdene og arbeidsplassintensiv virksomhet på Forus

13/17

O-sak til kommunene om status i IKDP Forus

14/17

Referatsak: Svar på notat fra Næringsforeningen.

15/17

Eventuelt

Med hilsen
Christine Sagen Helgø, leder for styret i IKDP

Saksbeskrivelser med vedlegg følger i dette dokumentet.
Separate vedlegg: Rapport fra nabolagsseminaret 9. mai. 2017, ettersendes før møtet til orientering.

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Møtereferat
Gruppe:
Møtested:
Møtedato/ -tid:
Møteleder:

Styret for IKDP Forus
Stavanger rådhus, Formannskapssalen
6. mars 2017 kl 13:30-15:30
Christine Sagen Helgø
Referent: Marit Storli

Deltakere:

Ine Marit Bertelsen, Unni Østråt Egeland, Kari Raustein, Stanley Wirak, Solveig
Ege Tengesdal (observatør), Ayan Jama, Roar Johannessen, Ole Ueland
Martin S. Håland
Vara: Olav Birkeland, Cecilie Bjelland, Heidi Bjerga, Stian Lie Hagen, Nora
Nilsen, Egil Olsen, Christian Wedler, Leif Arild Lie, Inger Lise Erga, Anja
Berggård Endresen
Rådmannsgruppen: Bodil Sivertsen, Kristin Barvik, Ingrid Nordbø, Arve Nyland,
Per Kristian vareide, Gunn Jorunn Aasland
Prosjektgruppen, kommunikasjonsgruppen, næringsansvarlige.

Forfall:
Kopi til:

PROTOKOLL FRA STYRETS MØTE 06.03.2017
VÅR REFERANSE

Sak nr.:
1/17

2/17

JOURNALNR.

DATO

Referat fra styrets møte 1. desember 2016
Vedtak: Godkjent uten merknader.

Oppsummering av planprinsipp-behandling i kommunene
Vedtak: Tilbakemelding fra styret gis til kommunene ved at kommentarene i saken
innarbeides i O-sak, sak 6/17.

3/17

Randsonene og oppdatert plangrense for IKDP Forus

Planenavgrensning bør ikke bidra til usikkerhet om de etablerte boligområdene
sin rolle i planen. Hovedtema i planen skal være næringsutvikling. Jernbanen
med aktuelle togstopp, samt strandlinjen tas med i planområdet. Fram til
utleggelse av planforslag bør ytterligere innskrenking av planområdet vurderes.
Vedtak: Plangrensen som vist i figur 2 i saken legges til grunn ved utarbeidelsen
av planforslag.
4/17

Plangrep for IKDP Forus
Prosjektleder presenterte prosjektgruppens foreløpige utkast til ideer og alternativer for
plangrep.
Styret drøftet mange relevante problemstillinger og ga nyttige innspill:
- Kjerneområdenes innhold har stor betydning for å mene mye om plassering og
omfang. En kort omtale bør gi klarere forestilling om funksjon og innhold.
- Hva menes med «grøntdrag» når man snakker om Forus? En kort omtale bør gi
klarere forestilling om funksjon og innhold. Ikke viltkorridor, men attraktivitet
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Sak nr.:

-

-

-

for de som bor rundt Forus eller skal bevege seg gjennom Forus, effektiv
forbindelse for syklende og gående til jobb, utendørs møtesteder for ansatte.
Mange ga uttrykk for at bussveien øst-vest ikke kan kombineres med et
grøntdrag. Busstoppenes nærområder skal ha høy utnyttelse med gode kvaliteter
mellom byggene og korte gangavstander til busstoppene.
Behov for grøntdrag må vurderes i forhold til næringsområdets behov, og bør
plasseres i bakkant av den tette bebyggelsen.
Hvis heftet om plangrep skal legges på nettsiden trengs en
kommunikasjonsstrategi og et åpent møte. Informasjonen må formidles slik at
alle forstår at det ikke er planforslag, men ideer som presenteres for å få
innspill. Muntlig presentasjon som gir mulighet til å stille spørsmål.
Å stille de gode spørsmålene til de som vil engasjere seg, kan få fram reflekterte
synspunkt om innhold i planen.
Prosjektledelsen må legge til rette for god dialog og god forankring av det som
legges fram til neste møte.

Vedtak: Saken tas til orientering.
5/17

Plan for kommunikasjon og medvirkning
Endringer i dokumentet:
- Planarbeidet gis en tydeligere forankring blant kommunenes politikere.
Kommunenes og fylkeskommunens politikere inviteres til å delta på
seminarene. Prosjektleder eller andre orienterer i utvalg som får O-sakene til
behandling.
- Bidra til åpen debatt i møte med eksterne, legge vekt på det som skal bli bra og
mulighetene for næringsutvikling på Forus.
- Et mulig seminar for ungdom bør handle om deres forestillinger om framtidens
arbeidstakere.
- Det bør framkomme at medvirkning fra lag og foreninger handler om de som er
i området rundt Forus.
Vedtak: Plan for kommunikasjon og medvirkning suppleres med innspillene fra styret
og legges til grunn i det videre arbeidet med IKDP Forus.

6/17

O-sak til kommunene til kommunene om status i arbeidet
Vedtak: Styret oversender saken til kommunalpolitsk behandling. Prosjektleder
orienterer i utvalg som kommunene velger.

7/17

Eventuelt – ingen saker
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Samfunnsdelen, disposisjon

Vedlegg 11-1: Utkast til disposisjon for samfunnsdelen

1.Bakgrunn
IKDP Forus er en kommunedelplan som skal følge kravene til innhold som fastsatt for kommuneplan
jf. Plan og bygningsloven § 11-1 (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-42#KAPITTEL_2-4-2). Dette omfatter samfunnsdel med handlingsdel, samt arealkart og bestemmelser.
I denne saken legges fram et tidlig utkast til disposisjon for samfunnsdelen for IKDP Forus.

2. Innhold
Samfunnsdelen skal beskrive langsiktige utfordringer, mål og strategier - hva vi vil og hvordan vi vil
gjøre det. Visjon, mål og planprinsipp er tidligere vedtatt i styret. Her gjengis visjon og hovedmål:
Visjon

Forus – en drivkraft for framtidens næringsliv i regionen og landet
Langsiktig mål

Forus skal bidra til en byutvikling(1) med regionale helhetsløsninger som ivaretar verdiskapingen,
effektiviserer arealforbruket og reduserer transportarbeidet, sikrer natur og kulturverdier og gir
høy livskvalitet.
Næringsutvikling
Forus skal utvikles som et
attraktivt næringsområde som
fremmer regionen
internasjonalt og nasjonalt.

Energi og klima
Forus skal utvikles i tråd med
nasjonale klimamål(2).

Områdeattraktivitet
Forus skal utvikles med
kvaliteter som gjør området
attraktivt for næringsliv,
arbeidstakere og bosatte.

Videre vil en beskrive retningsvalgene som ligger i de tre hovedmålene for å få tydelig fram at planen
medfører viktige veivalg for de tre kommunene og regionen. I tillegg utarbeides nye, mer spesifikke
strategier som i større grad skal spisses inn på det enkelte hovedmål.
Hvert hovedmål vil bli belyst ut fra de utfordringer som en har fått kunnskap om gjennom arbeidet
som har vært utført. Ny kunnskap tilflyter prosjektgruppen kontinuerlig etter hvert som
planprosessen går fremover. Ulike konsulenter og fagmiljøer har bistått med en rekke utredninger.
Medvirkning fra ulike aktører har stått sentralt, eksempelvis næringslivet, beboere, barn og unge,
overordnede myndigheter, andre kommuner og forskningsprosjektet ved UiS/IRIS.
Samfunnsdelen vil derfor bygges opp om forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap, referanser,
utredninger og konsekvensvurderinger som gjøres i tiden frem til endelig planforslag legges frem.
Tematisk sorterer vi samfunnsedelen rundt to hovedtema: Næringsutvikling og stedsutforming.
Samfunnsdelen vil trekke inn et helsefremmende perspektiv i drøfting og omtale under de ulike
målene.
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Samfunnsdelen vil avsluttes med forslag til gjennomføring av strategier og oppfølging av planen med
rutiner for revisjon.
Helhetlig utkast til samfunnsdel legges fram når IKDP Forus fremmes til 1. gangsbehandling, men
deler av samfunnsdelen kan bli klar til styrets møte i oktober.

3. Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering
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VEDLEGG 10-1

DISPOSISJON, SAMFUNNSDELEN TIL IKDP FORUS

1

Innledning

Samfunnsdelen skal angi retning og veivalg – forklare hva en samfunnsdel er.
Gi en innføring i framveksten av Forus, hvilken betydning og posisjon stedet har hatt de siste 40
årene.
Tidsperpektiv: planhorisont til 2040, men også belyse hva som kan skje etter 2040.

2

Fremtidens Forus – det mangfoldige næringsområdet

Visjon og hovedmål fra planprogrammet – felles plan for alle 3 kommunene.
Presentasjon av, og begrunnelse for planprinsipp. Tillegge Forus en identitet i det regionale bildet og
sammenholdt med andre næringsområder.

3
Hvordan blir Forus og regionen mer attraktiv for
næringsutvikling?
Dette vil vi:
Hovedmål nr 1: Forus skal utvikles som et attraktivt næringsområde som fremmer regionene
internasjonalt og nasjonalt.

3.1

Fra ensidig satsing på petroleumsvirksomhet til et allsidig næringsliv

3.1.1

Forskningsbasert kunnskap

Basert på dialog med fagmiljø ved UiS/IRIS og andre fagmiljøer, trekkes kunnskap om suksesskriterier
for verdiskaping, innovasjon og næringsutvikling. Dette bearbeides og settes inn i en regional og lokal
Forus kontekst.

3.1.2

Erfaringsbasert kunnskap

Basert på dialog med næringslivet, Greater Stavanger og kommunenes næringsansvarlige, trekkes
erfaringsbasert kunnskap om blant annet lokaliseringspreferanser inn i arbeidet.

3.1.3

Referanser

Kunnskap og erfaringer vil underbygges med relevante referanser, lokalt og fra studieturer som
Eindhoven.

3.1.4

Helsefremmende perspektiv på arbeidsliv

Fokus på arbeid som viktig indikator for god helse:
Påvirkning av sosiale nettverk, deltakelse og tillit – boligsatelitter tett på næringsbygg.
Luftforurensning, støyproblematikk

Slik vil vi gjøre det:

3.2

Strategier for å nå målet om verdiskaping og næringsutvikling

3.2.1

Strategier fra planprogrammet og valgt planprinsipp

4

Hvordan blir Forus et godt sted å være?

Dette vil vi:
Hovedmål nr 2: Forus skal utvikles med kvaliteter som gjør området attraktivt for næringsliv,
arbeidstakere og bosatte.
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4.1 Fra tradisjonelt næringsområde til fremtidsretta næringspark
4.1.1

Fysiske omgivelser

Fra fysiske omgivelser som industripark med funksjonelle, effektive bygg fra 60-70 tallet til en mer
bymessig utforming som legger til rette for kvalitet i uterom, grønne forbindelser og gode sosiale
møteplasser.
4.1.2 Kontaktskapende næringsliv
Fra en bedriftskultur der en går fra at hver bedrift har sin virksomhet, til en kultur som handler om en
mer utadrettet delekultur.
4.1.3 Helsefremmende perspektiv på områdekvalitet
Fokus på områdekvaliteter som viktig indikator for god helse:
Drøfte nærmiljøkvaliteter – fysiske og sosiale forhold, samspill mellom mennesker. Hvordan vil
kjerneområdene fungere som et nærmiljø? Opplevelse av trygghet, både i boligområdene i
randsonen og næringsområdene, også på kveldstid. I hvilken grad fungerer et næringsområde som et
trygt bomiljø?

4.2

Et klimavennlig Forus
Dette vil vi:
Hovedmål nr 3: Forus skal utvikles i tråd med nasjonale klimamål

4.2.1 Fra bilbasert område til miljøvennlig mobilitet
Det vil først og fremst være transport som er tema; kollektiv, sykkel, gange, bil, vei og parkering.
Fremtidens smarte mobilitetsløsninger vil drøftes. Bussveiens holdeplasser som mobilitetspunkt og
korte avstander til kontorvirksomhetene.
4.2.2 Reduserte klimagassutslipp
Beskrivelse av dagens klimautfordringer og frem mot målet. Energiløsninger.
4.2.3. Helsefremmende perspektiv på mobilitet
Fokus på mobilitet som viktig indikator for god helse:
Bil vs sykkel og gange. Forbindelser mellom ulike områder for sykkel og gange
Finmasket nett i de tette områdene.
Slik vil vi gjøre det:
4.2.
Strategier for å oppnå målet om områdekvalitet
4.2.1 Strategier fra planprogrammet og fra valgt planprinsipp

6

Gjennomføring av strategier

7

Videre oppfølging av planen

Rutiner for revisjon. Samarbeid mellom kommunene om gjennomføring og oppfølging av planen.
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Næringsutvikling

1. Bakgrunn
I tillegg til kjerneområdene, som omtales i neste sak til styret, jobber prosjektgruppen for tiden med
to andre sentrale næringstema i planen:
 Kunnskapsgrunnlag om næringsutvikling
 Plasskrevende næringsformål
I denne saken gir vi en innføring om disse, hva vi søker å oppnå, og status i arbeidet. Målet var at
disse sakene skulle bli ferdig til dette møtet i styret. Det ble ikke mulig. Derfor gis i stedet denne
statusbeskrivelsen.

2. Kunnskapsgrunnlag om næringsutvikling
Etter valg av planprinsipp skal dette konkretiseres til planforslag. Planarbeidet skal ivareta og
avveie mange hensyn knyttet til næringsutvikling, boliger, miljø, klima og transportinfrastruktur,
for å nevne de mest sentrale. Ulike utredninger og analyser må gjennomføres på et overordnet
nivå for å utarbeide en plan som skal legge til rette for at Forus kan videreutvikles som
næringsområde og bidra til at regionens samlede verdiskaping og sysselsetting styrkes.
Det har vært etterlyst bedre dokumentasjon, og et styrket kunnskapsgrunnlag av næringslivets
behov og lokaliseringsattraktivitet i videre utforming av et planforslag. Med det som
utgangspunkt har prosjektgruppa samarbeidet med UiS, IRIS, Greater Stavanger og Forus
Næringspark om næringstema i IKDP Forus. Kunnskapsgrunnlaget fra forskergruppen vil bli
sammenstilt med informasjon fra andre kilder om innovasjon og næringsutvikling, for eksempel
fra studieturene til Eindhoven.
Hensikten er ikke å gjennomføre en næringsanalyse for Forus. Identifisering av, og tilrettelegging
for økt verdiskaping og god næringsutvikling er et omfattende fagfelt og omhandler mye som er
utenfor denne planens virkeområde. Hensikten er å gi et rammeverk for utarbeidelse av bevisste
strategier for utvikling av Forus i henhold til planens overordnete mål, og identifisere hva planen
kan legge til rette for. Siden planarbeidet startet har man jobbet med å avklare Forus sin rolle i
regionen. Å finne ut hvilke deler av næringslivet som skal ha størst nytte av å være på Forus, vil
styrke besvarelsen og bør bidra til at Forus får en tydeligere identitet som næringsområde
gjennom planen.
For at planen skal medvirke til realisering av ambisiøse mål om økt verdiskaping og fortsatt god
næringsutvikling, er det nødvendig å forstå hva som kan være generelle sammenhenger og
drivkrefter bak lokalisering og næringsutvikling. Kunnskapen prosjektgruppa har fått gjennom
samarbeidet, blir benyttet i samfunnsdelen og gir innspill til arealdelen i planen.
Kunnskapsgrunnlaget gir informasjon om rammebetingelser for næringslivet, og hvordan
rammebetingelser kan påvirke næringslivets beslutninger om etablering og vekst. Dette skal ses i
sammenheng med, og avveies mot andre hensyn og rammebetingelser som IKDP Forus skal
ivareta.
Notatet har foreløpig disposisjon:
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Oppsummering av anbefalinger og strategier i planprinsippfasen med betydning for
næringsutvikling
Strategier for næringsutvikling i kommunene (Føringer i kommuneplanene)
Forventninger som er spilt inn i planarbeidet (høringsuttalelser, ulike seminar, innspill fra
næringslivet m.m.)
Mål for næringsutvikling og forholdet til andre overordnede mål
Situasjonsbildet (sysselsatte, tall for verdiskaping, bedrifter og næringer lokalisert på Forus,
oversikt over næringsarealer på Forus m.m.)
Verdiskaping som indikator og mål for næringsutvikling
Regionens utfordringer
Fremtidens næringsstruktur
Forutsetninger for økt verdiskaping og innovasjon på Forus
Lokaliseringskriterier
Oppsummering og konkretisering av strategier i planens samfunnsdel
Vurdering av næring i eller i tilknytning til kjerneområder
Vurdering av næringsarealer utenfor kjerneområdene

3. Plasskrevende næringsformål (f. eks. kombibedrifter, industri, lager)
Gjennom prinsippbehandlingen er det vedtatt at plasskrevende virksomheter (for eksempel
kombibedrifter, industri, lager) fortsatt skal ha en sentral rolle i næringsområdet på Forus.
Rådmannsgruppen har bestilt en egen sak om næringsarealer for kategori 2 og 3 formål,
næringsarealene utenfor kjerneområdene. Hensikten er å gi en lignende framstilling som er gjort
med kjerneområdene og kategori 1 formål. I dette arbeidet vil vi ha kontakt med et utvalg av
kombibedrifter og plasskrevende virksomheter på Forus.
Her omtales noen problemstillinger som blir vurdert. I det videre arbeidet skal vi lage en
utviklingsstrategi for områder som planen setter av til plasskrevende virksomheter.
Eksempler på lokaliseringskriterier for plasskrevende næringskategorier:
 Kort adkomst fra det overordnede veinettet slik som E39, Solasplitten og Løwenstrasse.
 Transport til og fra kan skje uten å være i konflikt med transport til kjerneområdene og
boligområder.
 Bør ha en viss avstand fra kjerneområdene, boligområder og viktige rekreasjonsområder, av
hensyn til støy, støv, forurensing, estetikk.
 Bør ligge i områder hvor stor grad av fleksibilitet (struktur, størrelse, høyder, utforming,
utbyggingsrekkefølge, osv) ikke har vesentlig negativ konsekvens for andre formål.
 Områder hvor det i mindre grad må tas hensyn til bymessighet eller en mer styrt
områdeutforming.
Kategori 3 virksomheter har vært avhengig av å finne ubebygde eiendommer. I Stavanger og Sandnes
sine deler av Forus vest for E39 er der nesten ikke flere ubebygde eiendommer. Også i Sola-delen
nordvest på Forus er snart alle tomter solgt til utbyggere. Ledige eiendommer nordvest på Forus bør
forbeholdes plasskrevende næringsformål.
Kategori 3 formål står overfor særlige utfordringer ved utbygging. Grunneierne på Forus har erfart
høy betalingsvilje for eiendommene. Industrivirksomheter har lavere verdiskaping og lavere
betalingsvilje enn det grunneierne forventer. Det synes lite aktuelt å utvikle en utdatert
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kontoreiendom til industriformål. Men det kan bli ønskelig fordi noen kontoreiendommer ligger
relativt langt unna bussveiene og bør ikke videreutvikles til rene kontorformål.
Planen bør belyse muligheter for å øke arealutnyttelsen av kategori 2 og 3 områder, uten at man
risikerer at de utvikles til rene kontorformål. Det vil også styrke betalingsevnen til virksomhetene.
Felles parkeringsløsninger vurderes. Muligheter belyses i samarbeid med et utvalg av denne typen
virksomheter i området.
På Forus øst er der flere eksisterende plasskrevende virksomheter som ligger sentralt plassert langs
bussveien. Disse bør få annen plassering på sikt, og Forus vest utenfor bussveien kan bli aktuelt for
disse. Flyttekjeder blir aktualisert som følge av fortetting langs bussveiene, og vil sannsynligvis bli
forsterket når IKDP Forus er vedtatt med nye muligheter for blandet byutvikling øst for E39.
Vi starter arbeidet med å analysere eksisterende utbyggingsmengde for å få fram resterende
kapasitet. Typologier som kjennetegner kategori 2 og 3 formål blir presentert. Kvaliteter og
funksjonalitet som passer for plasskrevende virksomheters bygninger og utearealer skal beskrives.
Her finnes allerede nyttige innspill i Forusvisjonen og fra undersøkelse utført av Martin Gjelsvik.
Balanse mellom fleksible rammer og samtidig oppnå forutsigbarhet for bedrifter som velger å
etablere seg på Forus, bør vurderes spesielt for plasskrevende næringsformål.
Prosjektgruppa vil bruke kartleggingen til videre sammenstilling og konkretisering av strategier for
attraktiv næringsutvikling i alle tre næringskategorier og hvordan disse kan styrke Forus som
næringsområde gjennom et godt samspill og riktig lokalisering. Dette har vært, og vil fortsatt være en
av styrkene til Forus som næringsområde.

4. Forslag til vedtak
Saken tas til orientering.
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Kjerneområdene og arbeidsplassintensiv virksomhet på Forus

Vedlegg 13-1: Notat om kjerneområdene.

1. Bakgrunn
Styret vedtok 1. desember 2016:
Styret ber om en egen sak om kjerneområdenes rolle, funksjoner og kvaliteter, herunder tema som
berører kultur.
I vedlagt notat er det kapittel 2 som svarer på styrets vedtak.
I tillegg til tema som styret ønsket å belyse, beskriver notatet hvilke steder som bør prioriteres som
kjerneområder og utbyggingspotensialet i disse.
I denne saken anbefaler rådmannsgruppen at styret tar stilling til beskrivelser av kjerneområdenes
rolle, funksjoner og utforming. Og til hvilke kjerneområder som bør prioriteres.
Et kjerneområde er et konsentrert område rundt et strategisk utvalgt busstopp. På grunn av gitte
premisser, har området gode vilkår for å utvikles med høy tetthet og høy arbeidsplassintensivitet.
Områdene skal ha mulighet for å vokse i størrelse. I kjerneområdene vektlegges kvaliteter som
møteplasser både inne og ute, korte gangavstander og service som betjenes næringslivet.
Disse stedene anbefales utviklet som kjerneområder:
 Forussletta nord (bl.a. 2020-park)
 Luramyra
 Koppholen
 Kanalsletta på Forus Vest

3. Rådmannsgruppens vurderinger
Tidligere planer og Forusvisjonen har også jobbet med plangrep langs bussaksene. Reguleringsplanen
for sentrale deler av Forus vest har samme intensjon, det samme gjelder Kanalsletta i Sola.
Forusvisjonens Forusalmenning har lignende funksjon. Regionalplanens føring er at bussveiene skal
bygges ut med høy utnyttingsgrad for å tilby kunder til bussene og for å gi god tilgjengelighet til
mange ansatte og beboere. Men IKDP Forus er sannsynligvis første gang kommunene foreslår
kjerneområder for å oppnå strategisk næringsutvikling på Forus. Kjerneområdene er mer enn bare
utvikling av arealene rundt et busstopp langs bussveien.
Det er viktig at valget av kjerneområdene står seg når kommunene møter spørsmål om
prioriteringer. Vi benyttet lokaliseringskriterier ved utvelging av kjerneområdene, og vi har foretatt
ny kvalitetssikring i hht kriteriene:
 Nærhet til traseer for kollektivtransport: Tre av stedene ligger ved godt betjente holdeplasser.
Unntaket er Kanalsletta som har 15 minutts bussfrekvens.
 Kanalsletta har høy parkeringsdekning. De andre stedene er mulig å utvikle med
parkeringsdekning tilpasset busstilgjengelighet. Oppdatert p-norm blir vurdert.
 Eksisterende strukturer og bebyggelse i området er velegnet til formålet. Det gjelder Kanalsletta
som er nærmest å ligne et kjerneområde allerede.
 Eksisterende strukturer og bebyggelse i området er lite egnet og antas å ha en lav erstatningsverdi.
Det er tilfellet ved Koppholen og Forussletta nord.
 Tilgang til allsidig mangfold av tjenester og service. Det finnes ved Koppholen pga Tvedt-senteret.
Tjenestebehov kan vurderes ved de andre kjerneområdene.
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Publikumsvennlige uteområder finnes i liten grad i dag på noen av stedene som er vurdert til
kjerneområder. Det vurderes i planen.
Kjerneområdene kan ligge nært opp til boligområder. Det er særlig aktuelt øst for E39. Kanalsletta
har også korte avstander til boliger.
Relokalisering av eksisterende virksomheter: Uproblematisk med unntak av Luramyra, der mange
virksomheter finnes i dag.

I arbeidet med plangrep februar 2017 vurderte prosjektgruppen plusser og minuser ved alle stedene
som er vist i figuren til venstre. Mye ligger til rette for å kunne tillate utvikling hvor som helst rundt
alle holdeplassene langs nord-sør aksen på Forus øst, samt langs hele øst-vest aksen.
Figuren til høyre viser de stedene som prosjektgruppen har størst potensiale for å lykkes.

Men hvordan lykkes med et godt næringsområde når det er lite sannsynlig at alle aktuelle steder på
Forus vil bebygges i stort omfang fram til 2040? Fra arbeidet med planprinsippsaken og utredningen
om tre alternative planprinsipper vet vi mye om utbyggingspotensialet. Det er svært stort, og mye
større enn det som er realistisk å bygge ut fram til 2040. Prosjektgruppen har utført nye beregninger
av utbyggingspotensial, og i de fire foreslåtte kjerneområdene er der kapasitet til å bygge 700 000
m2 BRA som tilsvarer 30 000 arbeidsplasser.
Lavere kollektivdekning gjør det relevant å stille spørsmål ved utbygging langs Kanalsletta og langs
Lagerveien. Rådmannsgruppen anbefaler å prioritere Kanalsletta foran Lagerveien fordi Kanalsletta
er Sola sin byutviklingsakse, og den leder til Sola sentrum og til flyplassen. Områdene langs
Lagerveien er godt egnet til kategori 2 og 3 formål med god tilgjengelighet til Solasplitten og er
foreløpig ikke en prioritert byutviklingsakse. I framtidige planrevisjoner er det aktuelt å knytte denne
aksen til Ullandhaug og andre steder i Stavanger. I denne første utgaven av IKDP Forus er det
nødvendig å samle ressursene og ny aktivitet til noen steder for at næringslivet skal lykkes.
Vi ser tydelige utfordringer i arbeidet med kjerneområdene. Det vanskelige i planen blir å finne og
velge virkemidler som gjør at de utvalgte kjerneområdene framstår som ekstra attraktive og at disse
får en særlig rolle i utviklingen. Rådmannsgruppen vil vurdere å unngå utbygging til rene
kontorformål langs Lagerveien i planperioden fram til 2040. Det vil gi tydelig forutsigbarhet til
næringslivet om hvor kontorvirksomheter kan forvente å finne kvaliteter for sin aktivitet og sine
ansatte, og hvor de ikke kan forvente slike kvaliteter. Dette bør være en konsekvens av å ville styre
mot en god måloppnåelse i planen.
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Hvis det ikke er aktuelt å unngå utbygging av rene kontorformål nordover langs Lagerveien, bør
kommunene prioritere bare to kjerneområder. Da kan kommunene bidra til at næringslivet kan tilbys
utvalgte kvaliteter iallfall to steder.
Konsekvensen hvis vi ikke lykkes med kjerneområdene: Overkapasiteten på byggeområder er
åpenbar, men det synes tilfeldig hvor aktiviteten kan komme først hvis vi vurderer de private
initiativene. Utfallet kan bli mest uheldig for næringslivet fordi planen ikke lykkes med å tilby nye
kvaliteter. Forus blir ikke forberedt på forventninger fra framtidens attraktive arbeidstakere, og
næringsområdet blir ikke attraktivt i framtiden.
For å lykkes med kjerneområdene vil prosjektgruppen arbeide med tre typer virkemidler:
- Oppnå en felles intensjon og visjon om hvordan næringslivet kan lykkes med verdiskaping på Forus
ved å plassere arbeidsplassintensiv næringsetablering i kjerneområdene. Søke å oppnå et
grunneiersamarbeid som sørger for at alle vinner på en slik utviklingsstrategi.
- Utvide /endre Forus Næringspark sin rolle som kurator i utviklingen av kjerneområdene.
- Vurdere mulige virkemidler som finnes i plan- og bygningsloven og som kan benyttes i IKDP Forus.
Vi søker etter erfaringer fra næringsområder i Oslo.

3. Forslag til vedtak
Styret tar til orientering vedlagt notat om rolle, funksjoner og utforming av kjerneområdene.
Områdene Kanalsletta, Koppholen, Luramyra og Forussletta nord defineres som kjerneområder og
utvikles med stedegne kvaliteter.
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VEDLEGG 12-1

Kjerneområder IKDP Forus
1. Mål
IKDP Forus har som målsetting å videreføre mangfoldet og fleksibiliteten for næringslivet på Forus.
Mangfoldet skal ivaretas, men dette betyr ikke at alt skal kunne skje overalt på Forus i fremtiden.
IKDP Forus vil legge premisser for en større grad av differensiering av Forus. Etablering av
kjerneområder er et grunnleggende prinsipp for å oppnå en bærekraftig utvikling av Forus, i tråd med
nasjonale og regionale føringer.
Etablering av kjerneområder er et definert satsingsområde i planen for å følge opp alle tre hovedmål
i planen (Næringsutvikling, Energi og klima, og Områdeattraktivitet). Et kjerneområde er et
konsentrert område rundt et strategisk utvalgt busstopp. På grunn av gitte premisser, har området
gode vilkår for å utvikles med høy tetthet og høy arbeidsplassintensivitet. Områdene skal ha mulighet
for å vokse i størrelse. I kjerneområdene vektlegges kvaliteter som møteplasser både inne og ute,
korte gangavstander og service som betjenes næringslivet.

Visjon

Forus – en drivkraft for framtidens næringsliv i regionen og landet
Langsiktig mål

Forus skal bidra til en byutvikling med regionale helhetsløsninger som ivaretar verdiskapingen,
effektiviserer arealforbruket og reduserer transportarbeidet, sikrer natur og kulturverdier og gir
høy livskvalitet.
Næringsutvikling

Energi og klima

Forus skal utvikles som et
Forus skal utvikles i tråd med
attraktivt næringsområde som nasjonale klimamål.
fremmer regionen
internasjonalt og nasjonalt.
Figur 1. Mål for utvikling av Forus, vedtatt i planprogrammet.

Områdeattraktivitet
Forus skal utvikles med
kvaliteter som gjør området
attraktivt for næringsliv,
arbeidstakere og bosatte.

2. Hvor finner vi kjerneområdene og hva inneholder de?
Begrepet kjerneområde er ikke valgt med henvisning til plan- og bygningsloven eller andre
plandokumenter. Begrepet er valgt i planarbeidet IKDP Forus. Et kjerneområde er et konsentrert
område rundt et strategisk utvalgt busstopp. På grunn av gitte premisser, har området gode vilkår for
å utvikles med høy tetthet og høy arbeidsplassintensivitet. Områdene skal ha mulighet for å vokse i
størrelse. Kjerneområdene skal være vekstmotorer på Forus hvor utviklingen skal tilpasses behovet i
næringslivet. Kjerneområdene baseres på kontorvirksomhet, og skal styrke den delen av næringslivet
som etterspør god tilgjengelighet med kollektiv, sykkel og gange, gode møteplasser og kvalitet i
omgivelsene.
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Et kjerneområde vil ha forskjellig profil og innhold alt etter hvor området er plassert. Kjerneområder
både på Forus vest og Forus øst vil inneholde en stor mengde kontorarbeidsplasser med tjenester og
service tilpasset det lokale behovet. Men langs bybåndet nord-sør vil det i større grad være
muligheter for transformasjon av eksisterende industriområder til områder med blandede formål. I
kjerneområdene på Forus øst vil kontorvirksomheter integreres i den bymessige bebyggelsen som
kan inneholde blandede formål med innslag av bolig. Gode bokvaliteter, sosial infrastruktur og
buffersoner mot næringskategorier 2 og 3 må etableres slik at beboerne får gode bomiljøer.
I dokumentet «prinsipper for videre planutforming»
legger IKDP Forus opp til etablering av 2-4
kjerneområder innenfor planområdet.
Disse stedene anbefales utviklet som
kjerneområder:
 Forussletta nord (bl.a. 2020-park)
 Luramyra
 Koppholen
 Kanalsletta på Forus Vest

Kjerneområder som mobilitetspunkt
Områdene nærmest de best betjente bussholdeplassene er særlig godt egnet til å huse virksomheter
med mange ansatte og besøkende. Det følger også av gjeldende overordnede planer som legger
føringer for samordnet areal og transport.
Kjerneområdene skal være mobilitetspunkt for resten av Forus-området. Et mobilitetspunkt er et
sted der det er tilgang til felles transportløsninger. Vi skiller mellom sentralt mobilitetspunkt og lokalt
mobilitetspunkt. Koppholen vil kunne være et sentralt mobilitetspunkt, et sted med tilgang til alle
transportløsningene, og de andre kjerneområdene vil kunne være lokale mobilitetspunkt med tilgang
til noen felles transportløsninger. Den sentrale plasseringen til kjerneområdet ved Koppholen
vurderes som et særlig viktig mobilitetspunkt for å fordele reiser videre ut til Forus vest.
Et mobilitetspunkt bør plasseres i umiddelbar nærhet til kollektivtransport og kan inneholde tilbud
som delesykkel og delebil, taxiholdeplass, kiss and ride, sted for henting av pakker og varer («klikk og
hent»), sykkelparkering med fasiliteter som garderobe og sykkelreparasjon- og vask,
informasjonstavler om reisetilbud/hvordan komme seg videre, sanntidsinformasjon.
Møteplasser
Livet på gateplan og mellom byggene er viktig i kjerneområdene, og felleskapsarenaer er en
elementær ingrediens. I byggenes 1.etasjer ut mot publikumsområdene, kan det blant annet
etableres fellesfasiliteter som kontorarealer for midlertidige behov, konferansefasiliteter og
møteplasser for næringslivet. Det skal være mulig å treffes med kollegaer i eller utenfor arbeidstid til
et uformelt møte, et samarbeid eller en øl etter jobb. Virksomheter og ansatte møtes, ideer utveksles
og innovasjon og nytenkning skjer naturlig. Overlegen digital infrastruktur og gratis internett åpner
for muligheten for å jobbe enkelt uansett hvor du er innenfor kjerneområdene, enten innen- eller
utendørs.
Offentlige uterom skal tilby opplevelser og gi området stedsidentitet. Uterommene skal fungere for
alle, både innenfor og utenfor arbeidstid. Noen uterom vil være gode for en prat på benken, og noen
uterom vil kunne danne arenaer for større arrangementer. De offentlige uterommene kan være både
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byrom med harde flater og grønne parkrom. Uterommene vil ha flere roller, både som offentlige
møteplasser, klimahåndtering og rekreasjon. Gjennom uteområdene knyttes kjerneområdene på de
overordnede sammenhengende strukturene som danner blågrønne tråder gjennom hele Forus.
Hvem etablerer seg i kjerneområdene?
Bedrifter som etablerer seg i kjerneområdene har en naturlig forankring til stedet blant annet som
del av en næringskjede eller samarbeidsnettverk. Kontorvirksomheter som ikke relaterer seg til
stedet og med stor kundeflate som for eksempel en bank, har ikke en naturlig plassering hverken i
kjerneområdene eller Forus generelt. Virksomheter som kan være strategiske identitetsmarkører bør
lokaliseres sentralt i kjerneområdene. Plasskrevende virksomheter bør lokaliseres med større
fleksibilitet og etter behov, rett utenfor kjerneområdene eller nær hovedveinettet. Kjerneområdenes
betydning for næringslivet beskrives mer i kapittel om næringsutvikling.
Handel i kjerneområdene
Kjerneområdene blir områder med høy intensitet. På grunn av at det samles mange mennesker på et
konsentrert område, blir det mer folkeliv og derved et grunnlag for diverse tilbud for menneskene
som oppholder seg i området. Tjenestetilbudet vil være tilpasset lokalbehovet. For å unngå at
kjerneområdene skal konkurrere med de etablerte handelssentra, skal eksisterende handel benyttes
som en ressurs, men ikke utvides. Innenfor planhorisonten (frem til 2040) skal kjerneområdene ikke
utvikles som nye lokalsentre, men i områder som egner seg for blandede formål med innslag av bolig,
vil kjerneområdene kunne danne grunnlag for en fremtidig utvikling av nye senterområder.
Service
Ulike service-tilbud kan bli en ny kvalitet for ansatte, og skal derfor samles i kjerneområdene.
Eksempler på tilbud som de ansatte har nytte av nær arbeidsstedet er treningssenter, tannlege, lege,
renseri og frisør. Slike tilbud plasseres sentralt på gateplan slik at de bidrar til aktivitet og åpne
fasader. Tilbud innen idrett som plasseres i kjerneområder på Forus vest begrenses til tilbud som
betjener ansatte på Forus i løpet av arbeidsdagen.
Kulturarenaer i kjerneområdene
Kulturarenaer som tradisjonelt sett hører hjemme i kommune- eller bydelssentra vurderes ikke som
aktuelle funksjoner i kjerneområdene på Forus. Dette er eksempelvis teater og kino.
Sentrumsområdene har best kollektivbetjening, og publikumsintensive kultur- og idrettsfunksjoner
skal/bør håndteres i sentrumsområdene av hensyn til sentrumsutvikling.
Det kan imidlertid være aktuelt å vurdere andre typer idrettsanlegg og kulturarenaer på Forus, der
hvor det er god kollektiv dekning. Det synes mest aktuelt på Forus øst der det blir tilrettelagt for
boliger nær kjerneområdene. Eventuelle kulturarenaer må vurderes spesielt i hvert enkelt tilfelle.
Dette kan være anlegg og arenaer som ikke passer inn i kommune- og bydelssentra. Aktuelle
plasseringer kan være i eller i tilknytning til kjerneområdene som et positivt bidrag til
næringsutvikling, stedsutvikling og stedsidentitet.
Kulturformål når mange forskjellige brukergrupper, og er derfor sterkere knyttet til kjerneområdene
enn mange idrettsformål er. Kulturarenaer bør etableres i tilknytning til eller i randsonene av
kjerneområdene.
Det kan være aktuelt å ta i bruk eksisterende ledige bygg og områder til midlertidige kultur- og
idrettsformål for å skape liv, ny stedsidentitet eller å snu oppfattelsen av et sted. Visse kriterier må
oppfylles avhengig av hvilken aktivitet som ønskes, for eksempel krav til tilgjengelighet, hensyn til
aktivitet på nabotomt, støyproblematikk og lignende.
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Andre kulturelle bidrag kan være å la området vise historisk utvikling og identitetsuttrykk. Det kan
handle om å gjenskape vannressurser som hadde en viktig betydning på Forus før næringsområdet
ble utviklet. Oljehistorien er en annen identitetsbærer som kan presenteres gjennom installasjoner,
infrastruktur, bygg eller kunst.
Spesielt om idrettsanlegg
Idrettsanlegg som tradisjonelt sett hører hjemme i kommune- eller bydelssentra vurderes ikke som
aktuelle funksjoner i kjerneområdene på Forus. Dette er eksempelvis offentlig svømmehall. Andre
typer idrettsanlegg kan vurderes på Forus, og da øst for E39 som del av en mer blandet byutvikling og
der hvor det er god kollektiv dekning.
Idrettsarenaer som ikke gir noe tilbake til omgivelsene og hvor opplevelsen er ensidig knyttet til
aktiviteten, som gokart, bmx-baner og lignende, bør ikke ligge i tilknytning til kjerneområdene.
Hvordan ser kjerneområdene ut?
For å danne arenaer for gode møteplasser, må det legges til rette for mer folk i gatene.
Kjerneområdet har god tilgjengelighet både via kollektiv transport, men også via et finmasket gangog sykkelnettverk som kobler kjerneområdene på overordnede gang- og sykkelvei systemer samt
grøntstrukturer og boligområdene i randsonene.
Planarbeidet bør vurdere å samle parkering til noen steder. Deler av kjerneområdene bør være
bilfrie, ref. et viktig signal fra ungdomsseminaret september 2015. Bakkeparkering byttes ut med nye
bygg og attraktive uteområder. Det skapes bilfrie områder for gående med korte avstander mellom
byggene og med gode møteplasser både innom- og utomhus. Planen setter krav til kvalitet i
arkitektur, materialer og utarbeidelse av uterom. Når man beveger seg i kjerneområdene skal
inntrykkene være tilpasset ganghastighet, og det skal være interessant å bevege seg til fots. Som en
del av fortettingen i kjerneområdet, åpnes det for høyere bebyggelse. Dette vil bidra til at
kjerneområdene kan forme et nytt vertikalt landskap på Forus.
De fire kjerneområdenes identitet
Det er et mål at hvert kjerneområde skal utvikles med sitt eget særpreg og identitet. Identiteten til
kjerneområdene avspeiles blant annet gjennom plasseringen, de eksisterende stedlige kvalitetene,
næringsprofilen og om det er blandet formål eller innslag av bolig. Virksomheter vil lettere kunne
finne sin foretrukne lokalisering på Forus når stedets identitet supplerer virksomhetens identitet.
Områdene bør få et navn som relaterer seg til stedet, for eksempel ut ifra stedlige kvaliteter eller
som del av en ny profil.
Ved å kikke på områdene som er foreslått til kjerneområder (vi starter i vest), finner vi flere
elementer som vil skille dem fra hverandre og gi dem en særegenhet.
Kanalsletta: Området er i dag utviklet med en samordnet
bebyggelsesstruktur på begge sider av gaten Kanalsletta. Byggene er av
nyere dato og fortrinnsvis kontorarbeidsplasser. Det er opprettet gode
g/s-forbindelser i området og et sentralt felles parkeringshus. Langs g/sveien mot øst er det etablert et vannrenseområde som en utposning av
kanalen. Her er det tilrettelagt for opphold. I nord ligger områder for
kategori 2 og 3, og i sør ligger golfbanen som en grønn ressurs. Ut over aktiviteten golf og
golfrestauranten som møteplass, finnes det her koblinger til turstier gjennom områder med stort
biologisk mangfold.
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En naturlig videreutvikling av dette området som kjerneområde vil kunne gå i retning av å styrke
dagens profil som et område med høy arbeidsplassintensitet med golfbanen som grønn ressurs,
supplert med nærtjenester. Gaten Kanalsletta vil bli ytterligere styrket ved å bytte
overflateparkeringen mot gaten ut med bygg og offentlige uteområder. Da vil Kanalsletta kunne bli
en fotgjengervennlig kontorgate med aktive fasader og korte avstander mellom byggene. En utvikling
av g/s-nettverket over kanalen og Åsenveien mot sør, vil styrke den fysiske koblingen til kommende
bussholdeplass og golfbanen og knytte området sterkere på den grønne ressursen. På lang sikt vil det
være naturlig at området utvikles videre østover slik at det etter hvert blir en sammenhengende
struktur som inkluderer området ved Tvedt-senteret.
Koppholen; området har en sentral plassering på Forus vest og ligger der
hvor de tre Forus-kommunene møtes. Det er større ubebygde arealer,
særlig i sør. Området knytter seg på Tvedtsenteret i nord som er et
målpunkt for mange, både for næringslivet, boligområdene rundt og
befolkningen på nord-Jæren i kraft av sine handelsarealer og spisesteder.
Stavanger kommune eier en tomt her (sentrallagertomta), og sammen
med Tvedt-senteret kan disse fungere som drivere for utviklingen av
området. Koppholen er omkranset av områder for kategori 2 og 3. En naturlig videreutvikling av
dette området som et kjerneområde vil kunne gå i retning av en innovasjonspark/hub med gode
koblinger inn mot kategori 2-områdene dominert av research- and development/kombi-bedrifter.
Området kan representere fremtidens næringsliv for kunnskapsbaserte virksomheter med satsing på
kunnskapsdeling, forskning og akademia.
Forussletta Nord (området rundt og inkludert 2020 park): Deler av
området er under regulering med hensikt om å utvikle et område med en
høy andel kontorarbeidsplasser, (blandet) næring, boliger og større
offentlige grøntarealer. Området ligger i bybåndet og har særs god
tilgjengelighet, samt nærhet til eksisterende infrastruktur og flotte grønne
områder. Det er kort avstand ned til fjorden. Tomtene er store og dette
åpner for store utbyggingsprosjekter. En naturlig videreutvikling av dette
området som et kjerneområde vil kunne gå i retning av et område hvor
boliger, næring og nærservice integreres med offentlige byrom og grønne
områder. Det vil kunne utvikles store kvartaler på de store eiendommene, og større
sammenhengende grønne rom som kan danne grønne armer ned mot fjorden. Det vil være naturlig
at området vokser sammen med utviklingen i Forus Øst. Det er kort avstand til travbanen som har
mulighet for å utvikles med idrettsformål og arrangementer til å bli et felles møtepunkt for næringer
rundt, samt for beboerne i området (og for regionen).
Luramyra: Området ligger (som området rundt og inkludert 2020-park) i
bybåndet og har særs god tilgjengelighet, samt nærhet til eksisterende
infrastruktur og grønne områder. Området ligger på begge sider av Forussletta
og er dominert av mindre eiendommer med varierende næringsformål.
Vest i området finner vi bigbox-konsepter, og langs Forussletta er det blant
annet både verksteder, handel og kontor. I øst er avstanden kort til
eksisterende boligområder. I sør ligger Kvadrat som i dag er et målpunkt for
hele Nord-Jæren (and beyond?). En naturlig videreutvikling av dette området
som et kjerneområde vil kunne gå i retning av et område hvor boliger, næring
og nærservice integreres med offentlige byrom og grønne områder.
Næringsprofil? Ved å videreføre skalaen på eiendommene, vil det kunne utvikles et område med
kortere avstander mellom kvartalene og derved godt og enkelt å bevege seg til fots. Et nettverk av
g/s-veier kobler området internt, samt ut mot de eksisterende boligområdene i øst, til skole og
idrettsområder og hele veien ned til fjorden. Bigbox-konseptene ligger separert fra kjerneområdet
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med en grønn buffer og kan nås til fots – kan det være starten på en endring av bigbox-konseptet fra
parkeringsplasser til noe mer fotgjengervennlig?

3. Utbyggingspotensiale i de fire kjerneområdene
Vi har vurdert avgrensninger, muligheter, transformasjonsgrad og utnyttingsgrader i de fire
kjerneområdene. Alle kjerneområdene gis en størrelse på omtrent 200 daa, og med influensområde
på omtrent 200 meter radius fra busstoppene. Kjerneområdene er ulike og har forskjellig
utgangspunkt for utbygging og transformering. Utbyggingspotensialet er regnet i områdeutnyttelse
(OU%).
Kanalsletta
På Kanalsletta vil gjeldende planer og regulert situasjon være premissgivende, da byggene er av ny
dato og strukturen er logisk for videre tett utbygging. Med en tillatt BRA på 220.000m2, og hvorav
112.000m2 av dette er utbygd, gir det et resterende utbyggingspotensiale på 108.000m2. Med en
områdeutnyttelse på tilsammen 110% i regulert situasjon, er det noe under ønsket utnyttelse i
kjerneområdene. Kanalsletta ligger langs en akse i bussveiprosjektet som har noe lavere planlagt
frekvens enn det øvrige bussveisystemet. Det er også usikkert hvordan aksen vil utformes og når den
ferdigstilles.
Koppholen
På Koppholen vil gjeldende planer og struktur være lite premissgivende for videre utvikling, og
trenger en omforming for en bedre hensiktsmessig struktur for tett utvikling. I tillegg finnes det mye
ubebygd grunn i området, som vil gjøre det enklere å legge til rette for en høy utnyttelse. Med 125%
områdeutnyttelse gir det et utbyggingspotensiale på omtrent 250 000m2 BRA. Det må tas med i
beregningene at området er omringet av veier og kollektivtraseer som skjærer gjennom området.
Veiene i og rundt området utgjør alene 12 000 m2, og ytterligere areal til avstandssoner fra disse vil
føre til mindre bebyggbart areal. Tvedt-kvartalet har startet planlegging av sine eiendommer med
mulig utvikling til kontorformål, utbyggingspotensialet der er ikke medregnet. I
prinsippvalgutredningen ble flere regionale sysselsettingsprognoser vist, der fremgikk at 150 000 300 000 m2 BRA kontorformål kan være realistisk utbyggingsmengde frem til 2040. Koppholen kan
dermed alene stille med dette utbyggingspotensialet.
Luramyra
På Luramyra vil også strukturen i gjeldende planer være premissgivende, da de aller fleste bygg er i
bruk i dag, og strukturen er fungerende for sin hensikt. For å oppnå en høyere områdeutnyttelse bør
man planlegge området på nytt. Det er vanskelig å beregne utbyggingspotensiale ut fra gjeldende
planer, da de er utgått på dato og ikke lenger er relevante for en god utvikling. Anslag på
utbyggingspotensiale i ny situasjon kan antas utfra beregnet potensiale i de andre kjerneområdene.
Her må legges til grunn at en del av området disponeres til boligformål og tilhørende funksjoner.
Forussletta Nord
På Forussletta Nord ved 2020park er det mye ledige arealer samt mindre verdifulle bygg som kan
erstattes. Fv. 44 (Forussletta) deler kjerneområdet i øst/vest. I øst er det i dag relativt åpent for en ny
struktur i området, og 2020 park har laget et planforslag/utkast til planforslag (i tidlig fase) for
hvordan de ønsker å utvikle området i 3 trinn. Det første byggetrinnet, som er innenfor IKDP-planens
horisont, legger til rette for et utbyggingspotensiale på 92 000m2 BRA. Det tilsvarer en
utnyttelsesgrad på nesten 300% BRA. Resten av området øst for Forussletta vil komme i senere
byggetrinn. Vest for Forussletta ligger det et par plasskrevende lagerbygg og en bensinstasjon, med
et par nyere bygg lengst nordvest. Disse er noe eldre plasskrevende lagerbygg som kan være mulige å
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erstatte for å åpne for nye bygg og struktur i området. Her vil en lignende struktur som øst for
Forussletta være logisk, med en utnyttelsesgrad på rundt 300% BRA. Det vil gi et
utbyggingspotensiale på 108.000m2 BRA. Samlet utbyggingspotensiale for øst og vest innenfor
IKDP´s planhorisont vil da kunne ligge på omtrent 200 000 m2 BRA.

4. Oppsummering
Summen av den beskrivelsen over om av hva et kjerneområde er, vil gi kjerneområdene en høy grad
av bymessighet. Gjennom intervjuer med næringslivsledere i regionen, viser det seg at bymessighet
er en av de bærende søylene for utviklingen av kunnskapsbasert næring. For å kunne nå målet om å
tiltrekke oss de beste hodene og drive frem innovasjon og kunnskapsbasert næring, vil utviklingen av
kjerneområdene være en viktig brikke i å styrke Forus som et regionalt og nasjonalt viktig
næringsområde også i fremtiden.
De fire kjerneområdene har et samlet utbyggingspotensiale på omtrent 700 000 m2 BRA, som
tilsvarer 30 000 arbeidsplasser. Her er lagt til grunn små kjerneområder med avstand på 200 meter
fra holdeplass til yttergrense. Flere av kjerneområdene har gode muligheter for utvidelser i sitt
omland når behovet tilsier det, men det er lite sannsynlig at det vil skje før 2040.
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Sak 13/17 O-sak til kommunene om status i planarbeidet
Vedlegg 14-1: Utkast til sak fra styret til kommunene.
1. Bakgrunn
Styret leverer jevnlig orienteringssaker til sine tre eierkommuner. Forrige sak ble behandlet av styret
i februar.
Styrets medlemmer oppfordres til å supplere med informasjon når sakene behandles i kommunale
utvalg.
2. Innhold
Vedlagt sak er et sammendrag av saker som styret har behandlet i dette møtet:
 Samfunnsdel til IKDP Forus, utkast til disposisjon
 Kunnskapsgrunnlag om næringsutvikling
 Plasskrevende næringsformål
 Kjerneområdene og arbeidsplassintensiv virksomhet
 Utadrettet kontakt
3. Forslag til vedtak
Saken oversendes til kommunalpolitisk behandling.
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VEDLEGG 13-1

Orientering til kommunene om status i arbeidet med IKDP Forus.
1. Bakgrunn
Kommunene mottar jevnlig saker fra styret for IKDP Forus om status i planarbeidet. Kommunene
behandlet forrige sak i mars/april. Denne saken informerer om:
 Samfunnsdel til IKDP Forus
 Kunnskapsgrunnlag om næringsutvikling
 Plasskrevende næringsformål
 Kjerneområdene og arbeidsplassintensiv virksomhet
 Utadrettet kontakt
 Videre framdrift

2. Samfunnsdel til IKDP Forus
IKDP Forus skal inneholde en samfunnsdel med handlingsdel, samt arealkart og bestemmelser.
Styret for IKDP Forus har mottatt til orientering et tidlig utkast til disposisjon for samfunnsdelen.
Samfunnsdelen skal beskrive langsiktige utfordringer, mål og strategier - hva vi vil og hvordan vi vil
gjøre det. Visjon, mål og planprinsipp er tidligere vedtatt i styret. Videre vil en beskrive
retningsvalgene som ligger i de tre hovedmålene for å få tydelig fram at planen medfører viktige
veivalg for de tre kommunene og regionen. I tillegg utarbeides nye, mer spesifikke strategier som i
større grad skal spisses inn på det enkelte hovedmål. Tematisk sorterer samfunnsedelen rundt to
hovedtema: Næringsutvikling og stedsutforming. Samfunnsdelen vil avsluttes med forslag til
gjennomføring av strategier og oppfølging av planen med rutiner for revisjon.

3. Kunnskapsgrunnlag om næringsutvikling
Planarbeidet skal ivareta og avveie mange hensyn knyttet til næringsutvikling, boliger, miljø,
klima og transportinfrastruktur, for å nevne de mest sentrale. Utredninger og analyser må
gjennomføres på et overordnet nivå for å utarbeide en plan som skal legge til rette for at Forus
kan videreutvikles som næringsområde og bidra til at regionens samlede verdiskaping og
sysselsetting styrkes. Prosjektgruppa samarbeider med UiS, IRIS, Greater Stavanger og Forus
Næringspark om næringstema i IKDP Forus. Kunnskapsgrunnlaget fra forskergruppen vil bli
sammenstilt med informasjon fra andre kilder om innovasjon og næringsutvikling, for eksempel
fra studieturene til Eindhoven.
Hensikten er ikke å gjennomføre en næringsanalyse for Forus. Identifisering av, og tilrettelegging
for økt verdiskaping og god næringsutvikling er et omfattende fagfelt og omhandler mye som er
utenfor denne planens virkeområde. Hensikten er å finne bevisste strategier for utvikling av
Forus i henhold til planens mål, og identifisere hva planen kan legge til rette for.
For at planen skal medvirke til å nå ambisiøse mål om økt verdiskaping og fortsatt god
næringsutvikling, er det nødvendig å forstå generelle sammenhenger og drivkrefter bak
lokalisering og næringsutvikling. Planen skal gi et kunnskapsgrunnlag om rammebetingelser, og
hvordan de kan påvirke næringslivets beslutninger om etablering og vekst. Dette skal også
avveies mot andre hensyn som IKDP Forus skal ivareta.

4. Plasskrevende næringsformål (f. eks. lager, industri, kombibedrifter)
Gjennom prinsippbehandlingen er det vedtatt at plasskrevende virksomheter (for eksempel
kombibedrifter, industri, lager) fortsatt skal ha en sentral rolle i næringsområdet på Forus. Prosjektet
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skal vurdere utviklingsstrategier som sikrer plasskrevende virksomheter fortsatt gode rammevilkår på
Forus.
Eksempler på lokaliseringskriterier for plasskrevende næringskategorier:
 Kort adkomst fra det overordnede veinettet slik som E39, Solasplitten og Løwenstrasse.
 Bør ha en viss avstand fra kjerneområdene, boligområder og viktige rekreasjonsområder, av
hensyn til støy, støv, forurensing, estetikk.
 Bør ligge i områder hvor stor grad av fleksibilitet (struktur, størrelse, høyder, utforming,
utbyggingsrekkefølge, osv) ikke har vesentlig negativ konsekvens for andre formål.
Plasskrevende virksomheter har vært avhengig av å finne ubebygde eiendommer. I Stavanger og
Sandnes sine deler av Forus vest for E39 er der nesten ikke flere ubebygde eiendommer. Også i Soladelen nordvest på Forus er snart alle tomter solgt til utbyggere. Planen bør belyse muligheter for å
øke arealutnyttelsen, uten at man risikerer at eiendommene utvikles til rene kontorformål.
Muligheter belyses i samarbeid med et utvalg av denne typen virksomheter i området.
På Forus øst er der flere plasskrevende virksomheter sentralt plassert langs bussveien. Disse flyttes
på sikt, og Forus vest utenfor bussveien kan bli aktuell plassering for disse. Flyttekjeder blir
aktualisert som følge av fortetting langs bussveiene, og vil sannsynligvis bli forsterket når IKDP Forus
er vedtatt med nye muligheter for blandet byutvikling øst for E39.
Balanse mellom fleksible rammer og forutsigbarhet for bedrifter som velger å etablere seg på Forus,
bør vurderes spesielt for plasskrevende næringsformål.
Vi har kommet lenger i beskrivelsen av kjerneområdene og arbeidsplassintensive virksomheter, og
denne saken viser et sammendrag om dette. Mer informasjon om utvikling av områder for
kombibedrifter, lager og industri kommer til høsten.

5. Kjerneområdene og arbeidsplassintensiv virksomhet
Styret har bedt om en egen sak om kjerneområdenes rolle, funksjoner og kvaliteter, og tema som
berører kultur. Saken ble presentert for styret til møtet 21. juni, og et sammendrag gis her. Hvilke
steder som bør prioriteres som kjerneområder og utbyggingspotensialet omtales også.
IKDP Forus har som målsetting å videreføre mangfoldet og fleksibiliteten for næringslivet på Forus.
Mangfoldet skal ivaretas, men dette betyr ikke at alt skal kunne skje overalt på Forus i fremtiden.
Etablering av kjerneområder er et definert satsingsområde i planen for å følge opp alle tre hovedmål
i planen (Næringsutvikling, Energi og klima, og Områdeattraktivitet).
Visjon

Forus – en drivkraft for framtidens næringsliv i regionen og landet
Langsiktig mål

Forus skal bidra til en byutvikling med regionale helhetsløsninger som ivaretar verdiskapingen,
effektiviserer arealforbruket og reduserer transportarbeidet, sikrer natur og kulturverdier og gir
høy livskvalitet.
Næringsutvikling

Energi og klima

Områdeattraktivitet
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Forus skal utvikles som et
Forus skal utvikles i tråd med
attraktivt næringsområde som nasjonale klimamål.
fremmer regionen
internasjonalt og nasjonalt.
Figur 1. Mål for utvikling av Forus, vedtatt i planprogrammet.

Forus skal utvikles med
kvaliteter som gjør området
attraktivt for næringsliv,
arbeidstakere og bosatte.

Begrepet kjerneområde er ikke valgt med henvisning til plan- og bygningsloven eller andre
plandokumenter. Begrepet er valgt i planarbeidet IKDP Forus. Et kjerneområde er et konsentrert
område rundt et strategisk utvalgt busstopp. På grunn av gitte premisser, har området gode vilkår for
å utvikles med høy tetthet og høy arbeidsplassintensivitet. I kjerneområdene vektlegges kvaliteter
som møteplasser både inne og ute, korte gangavstander og service som betjenes
næringslivet.Områdene skal ha mulighet for å vokse i størrelse. Kjerneområdene skal være
vekstmotorer på Forus hvor utviklingen skal tilpasses behovet i næringslivet. Kjerneområdene
baseres på kontorvirksomhet, og skal styrke den delen av næringslivet som etterspør god
tilgjengelighet med kollektiv, sykkel og gange, gode møteplasser og kvalitet i omgivelsene.
Tidligere planer har også jobbet med plangrep langs bussaksene. Reguleringsplanen for sentrale
deler av Forus vest har samme intensjon, det samme gjelder Kanalsletta i Sola. Forusvisjonens
Forusalmenning har lignende funksjon. Regionalplanens føring er at bussveiene skal bygges ut med
høy utnyttingsgrad for å tilby kunder til bussene og for å gi god tilgjengelighet til mange ansatte og
beboere. I IKDP Forus prioriteres noen få kjerneområder som har særlig potensiale for å lykkes fram
mot 2040.
Et kjerneområde vil ha forskjellig profil og innhold alt etter hvor området er plassert. Kjerneområder
både på Forus vest og Forus øst vil inneholde en stor mengde kontorarbeidsplasser med tjenester og
service tilpasset det lokale behovet. Men langs bybåndet nord-sør vil det i større grad være
muligheter for transformasjon av eksisterende industriområder til områder med blandede formål. I
dokumentet «prinsipper for videre planutforming» legger IKDP Forus opp til etablering av 2-4
kjerneområder innenfor planområdet.
Disse stedene anbefales utviklet som
kjerneområder:
 Forussletta nord (bl.a. 2020-park)
 Luramyra
 Koppholen
 Kanalsletta
Kjerneområder som mobilitetspunkt
Områdene nærmest de best betjente
bussholdeplassene er særlig godt egnet til å huse
virksomheter med mange ansatte og besøkende.
Det følger også av gjeldende overordnede planer
som legger føringer for samordnet areal og
transport.
Kjerneområdene skal være mobilitetspunkt for resten av Forus-området. Et mobilitetspunkt er et
sted med tilgang til felles transportløsninger. Koppholen kan bli et sentralt mobilitetspunkt, med
tilgang til alle transportløsningene. De andre kjerneområdene kan bli lokale mobilitetspunkt med
tilgang til noen felles transportløsninger.
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Møteplasser
Livet på gateplan og mellom byggene er viktig i kjerneområdene, og felleskapsarenaer er en
elementær ingrediens. I byggenes 1.etasjer ut mot publikumsområdene, kan det etableres
fellesfasiliteter som kontorarealer for midlertidige behov, konferansefasiliteter og møteplasser for
næringslivet. Det skal være mulig å treffes med kollegaer i eller utenfor arbeidstid til avtalte eller mer
uformelle møter.
Offentlige uterom skal tilby opplevelser og gi området stedsidentitet. Uterommene skal fungere for
alle, både innenfor og utenfor arbeidstid. Gjennom uteområdene knyttes kjerneområdene på de
overordnede sammenhengende strukturene som danner blågrønne tråder gjennom hele Forus.
Hvem etablerer seg i kjerneområdene?
Bedrifter som etablerer seg i kjerneområdene har en naturlig forankring til stedet blant annet som
del av en næringskjede eller samarbeidsnettverk. Virksomheter som kan være strategiske
identitetsmarkører bør lokaliseres sentralt i kjerneområdene. Plasskrevende virksomheter bør
lokaliseres med større fleksibilitet og etter behov, rett utenfor kjerneområdene eller nær
hovedveinettet.
Funksjoner i kjerneområdene
Kjerneområdene blir områder med høy intensitet. På grunn av at det samles mange mennesker på et
konsentrert område, blir det mer folkeliv og derved et grunnlag for diverse tilbud for menneskene
som oppholder seg i området. Tjenestetilbudet vil være tilpasset lokalbehovet. Eksisterende handel
benyttes som en ressurs for kjerneområdene. Ulike service-tilbud kan bli en ny kvalitet for ansatte,
og skal derfor samles i kjerneområdene. Eksempler på tilbud som de ansatte har nytte av nær
arbeidsstedet er treningssenter, tannlege, lege, renseri og frisør. Slike tilbud plasseres sentralt på
gateplan slik at de bidrar til aktivitet og åpne fasader. Tilbud innen idrett som plasseres i
kjerneområder på Forus vest begrenses til tilbud som betjener ansatte på Forus i løpet av
arbeidsdagen, for eksempel treningssenter.
Kulturarenaer som tradisjonelt sett hører hjemme i kommune- eller bydelssentra vurderes ikke som
aktuelle funksjoner i kjerneområdene på Forus. Det kan imidlertid være aktuelt å vurdere andre
typer idrettsanlegg og kulturarenaer på Forus, det er mest aktuelt øst for E39 der det blir tilrettelagt
for boliger nær kjerneområdene. Eventuelle kulturarenaer må vurderes spesielt i hvert enkelt tilfelle.
Dette kan være anlegg og arenaer som ikke passer inn i kommune- og bydelssentra.
Det kan være aktuelt å ta i bruk eksisterende ledige bygg og områder til midlertidige kultur- og
idrettsformål for å skape liv, ny stedsidentitet eller å snu oppfattelsen av et sted. Andre kulturelle
bidrag kan være å la området vise historisk utvikling og identitetsuttrykk for eksempel om vann eller
olje-historien.
Idrettsanlegg som tradisjonelt sett hører hjemme i kommune- eller bydelssentra vurderes ikke som
aktuelle funksjoner i kjerneområdene på Forus. Dette er eksempelvis offentlig svømmehall. Andre
typer idrettsanlegg kan vurderes på Forus, og da øst for E39 som del av en mer blandet byutvikling og
der hvor det er god kollektiv dekning.
Hvordan ser kjerneområdene ut?
For å danne arenaer for gode møteplasser, må det legges til rette for mer folk i gatene.
Kjerneområdet har god tilgjengelighet både via kollektiv transport og gang- og sykkelnettverk.
Planarbeidet bør vurdere å samle parkering til noen steder. Deler av kjerneområdene bør være
bilfrie. Bakkeparkering byttes ut med nye bygg og attraktive uteområder. Det skapes bilfrie områder
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for gående med korte avstander mellom byggene. Planen setter krav til kvalitet i arkitektur og
uterom. Som en del av fortettingen i kjerneområdet åpnes for høyere bebyggelse.
De fire kjerneområdenes identitet
Identiteten til kjerneområdene avspeiles gjennom plasseringen, de eksisterende stedlige kvalitetene,
næringsprofilen og om det er blandet formål eller innslag av bolig. Områdene bør få et navn som
relaterer seg til stedet, stedlige kvaliteter eller som del av en ny profil.
Kanalsletta: Området er i dag utviklet med en samordnet
bebyggelsesstruktur på begge sider av gaten Kanalsletta. Det er
opprettet gode g/s-forbindelser i området og et sentralt felles
parkeringshus. Langs g/s-veien mot øst er det etablert et
vannrenseområde.
En naturlig videreutvikling av dette området som kjerneområde kan gå i retning av å bytte
overflateparkeringen med bygg og offentlige uteområder. Da vil Kanalsletta kunne bli en
fotgjengervennlig kontorgate med aktive fasader og korte avstander mellom byggene. En utvikling av
g/s-nettverket over kanalen og Åsenveien mot sør, vil styrke den fysiske koblingen til kommende
bussholdeplass og golfbanen.
Koppholen; området har en sentral plassering på Forus vest og ligger der
hvor de tre Forus-kommunene møtes. Det er store ubebygde arealer,
særlig i sør. Området knytter seg på Tvedt-senteret i nord som er et
målpunkt for mange, både for næringslivet og boligområdene rundt.
Stavanger kommune eier en tomt her (sentrallagertomta) som fungere
som drivere for utviklingen av området.
En naturlig videreutvikling av dette området som et kjerneområde kan gå i retning av en
innovasjonspark/hub med gode koblinger inn mot kategori 2-områdene dominert av
research/kombi-bedrifter.
Forussletta Nord (inkludert 2020 park): Deler av området er under
regulering med hensikt om å utvikle et område med kontorarbeidsplasser,
boliger og større offentlige grøntarealer. Området ligger i bybåndet og har
særs god tilgjengelighet. Det er kort avstand ned til fjorden. Tomtene er
store og det åpner for store utbyggingsprosjekter.
En naturlig videreutvikling området som et kjerneområde vil kunne gå i
retning av å integrere boliger, næring og nærservice med offentlige byrom
og grønne områder. Det vil være naturlig at området vokser sammen med
utviklingen i Forus Øst.
Luramyra: Området ligger i bybåndet og har særs god tilgjengelighet. Området
ligger på begge sider av Forussletta og er dominert av mindre eiendommer med
varierende næringsformål. Vest i området finner vi bigbox-konsepter, og langs
Forussletta er det blant annet både verksteder, handel og kontor. I øst er
avstanden kort til eksisterende boligområder. I sør ligger Kvadrat som i dag er
et målpunkt for hele Nord-Jæren.
En naturlig videreutvikling som et kjerneområde kan gå i retning av å integrere
boliger, næring og nærservice med offentlige byrom og grønne områder. Gangog sykkelveier kobler området internt og til eksisterende boligområder i øst, til
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skole og idrettsområder og helt ned til fjorden. Bigbox-konseptene ligger separert fra kjerneområdet
med en grønn buffer og kan nås til fots.
Utbyggingspotensiale i de fire kjerneområdene
Nye arealberegninger er utført. Alle kjerneområdene gis en størrelse på omtrent 200 daa, og med
influensområde på omtrent 200 meter radius fra busstoppene. Kjerneområdene er ulike og har
forskjellig utgangspunkt for utbygging og transformering.
På Kanalsletta vil gjeldende planer og regulert situasjon være premissgivende. 112 000m2 av regulert
bygningsmasse er utbygd, og resterende utbyggingspotensiale er 108 000m2.
På Koppholen er det behov for ny regulering. Mye ubebygd grunn i området vil gjøre det enklere å
legge til rette for en høy utnyttelse. Med 125% områdeutnyttelse gir det et utbyggingspotensiale på
omtrent 250 000m2 BRA. Foreløpig er ikke medregnet utbyggingspotensialet innenfor Tvedtkvartalet. I prinsippvalgutredningen ble flere regionale sysselsettingsprognoser vist, der fremgikk at
150 000 - 300 000 m2 BRA kontorformål kan være realistisk utbyggingsmengde frem til 2040.
Koppholen kan alene stille med hele dette utbyggingspotensialet.
På Luramyra vil strukturen i gjeldende planer være premissgivende, da de aller fleste bygg er i bruk i
dag, og strukturen er fungerende for sin hensikt. Det er vanskelig å beregne utbyggingspotensiale ut
fra gjeldende planer, da de er utgått på dato og ikke lenger er relevante for en god utvikling. Anslag
på utbyggingspotensiale i ny situasjon kan antas utfra beregnet potensiale i de andre
kjerneområdene.
På Forussletta Nord ved 2020park er det mye ledige arealer samt mindre verdifulle bygg som kan
erstattes. 2020park har laget et utkast til planforslag (i tidlig fase) for hvordan de ønsker å utvikle
området i 3 trinn. Det første byggetrinnet, som er innenfor IKDP-planens horisont, legger til rette for
92 000m2 BRA. Utvikling vest for bussveien kan gi et utbyggingspotensiale på 108.000m2 BRA.
Samlet utbyggingspotensiale på Forussletta nord innenfor IKDP´s planhorisont vil da kunne ligge på
omtrent 200 000 m2 BRA.
De fire kjerneområdene har et samlet utbyggingspotensiale på omtrent 700 000 m2 BRA, som
tilsvarer 30 000 arbeidsplasser innenfor arbeidsplassintensive virksomheter. Her er lagt til grunn
små kjerneområder med avstand på 200 meter fra holdeplass til yttergrense. Flere av
kjerneområdene har gode muligheter for utvidelser i sitt omland når behovet tilsier det, men det er
lite sannsynlig at det vil skje før 2040.
I denne første utgaven av IKDP Forus er det nødvendig å samle ressursene og ny aktivitet til noen
steder for å lykkes med noen nye kvaliteter noen utvalgte steder på Forus. Det vanskelige i planen
blir å finne og velge virkemidler som gjør at de utvalgte kjerneområdene framstår som ekstra
attraktive og at disse får en særlig rolle i utviklingen. Kommunene bør unngå utvikling av rene
kontorformål ved bussholdeplasser og på steder som har dårligere utgangspunkt for å bli en driver i
utviklingen av Forus. Det vil gi tydelig forutsigbarhet til næringslivet om hvor kontorvirksomheter kan
forvente å finne kvaliteter for sin aktivitet og sine ansatte, og hvor de ikke kan forvente slike
kvaliteter.

6. Utadrettet kontakt
Våren 2017 har prosjektgruppen hatt tett dialog med Næringsforeningen og Ressursgruppen for
Forus. Det har skjedd gjennom dialogmøter der prosjektledelsen har orientert om pågående arbeid
blant annet med å omdanne planprinsipp til plangrep. Næringsforeningen har også fått anledning til
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å fremme forventninger til planarbeidet. Her nevnes spesielt forventninger om mer
handelsvirksomhet på Forus.
9. mai gjennomførte prosjektgruppen nabo- og beboersamling. Samlingen tok utgangspunkt i
opplegget vi gjennomførte for samme målgruppen september 2015. Omtrent 30 personer deltok og
samlingen produserte framtidsfortellinger som viser hvordan beboerne ser for seg at Forus kan eller
bør bli i framtiden. Prosessveileder Erik Lerdahl sørget for en ryddig gjennomføring og utarbeidelse
av et notat i etterkant. Notatet finnes på hjemmesiden https://ikdpforus.com/. Resultatene benyttes
til den videre utarbeidelsen av planen.
14. juni ble gjennomført et innovasjonsseminar med workshop. Der er invitert åpent men samtidig
målrettet for å få med mange fra etablerte og nye virksomheter. I workshopen vil vi finne ut mer om
hvordan Forus kan lkegges til rette for å styrke innovative miljøer innenfor og på tvers av alle
næringskategorier. Innspillene oppsummeres i notat.

7. Videre framdrift
Planforslag skal fremmes til 1. gangsbehandling i januar og deretter for de tre kommunene, som
vedtar utleggelse til offentlig ettersyn.

8. Forslag til vedtak
Saken tas til orientering.
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Sak 14/17

Referatsak: Svar på brev fra Næringsforeningen om handel

Vedlagt finnes notat som kommunene har mottatt fra Næringsforeningen.
Vedlagt finnes også svarbrevet som er sendt fra rådmannsgruppen.
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VEDLEGG
Til: Prosjektledelsen for IKDP v/ Marit S. Storli
Fra: Dialoggruppen (næringslivet)
IKDP og varehandel- Innspill fra næringslivets dialoggruppe
Innledning
Varehandelens framtidige vilkår på Forus er for oss en viktig sak når rammene for den videre
utviklingen av området skal legges gjennom IKDP. Temaet har vært diskutert i tidligere
møter, og det er positivt at det settes opp som egen sak i neste møte i dialoggruppen.
Utgangspunktet vårt er at varehandelen bør ha helt andre utviklingsmuligheter på framtidens
Forus enn hva tilfellet er i dag, og at arbeidet med den nye Forus-planen er en god anledning
til å reise noen grunnleggende spørsmål om den rådende lokaliseringspolitikken som føres
nasjonalt, regionalt og lokalt.
Med grunnleggende spørsmål mener vi at dagens rikspolitiske bestemmelse for kjøpesentre
av 2008, og den regionale planbestemmelser for lokalisering av handel av 2013, ikke er
tilpasset hverken en region som vår, eller et område som Forus.
Dagens handelsregime kan, litt kantete og karikert, oppsummeres slik: Nasjonale
retningslinjer sier i realiteten at ”all handel er handel, og skal foregå i sentrum.” Med disse
retningslinjene i bunn, som at nasjonalt pålegg, har fylkestinget i Rogaland i Regionalplanen
for Jæren vedtatt en regional planbestemmelse for varehandel. Denne sier i utgangspunktet det
samme som den nasjonale, men gjør unntak for plasskrevende varer som biler, båter og
byggevarer.
Disse restriksjonene gir utslag som at Norwegian Outlet etablerer seg på Ålgård, selv om de
egentlig ønsket seg til Forus, mens Biltema ligger an til å få avslag på søknaden om å etablere
virksomhet i Maskinveien 1 på Forus. Se:
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/AgendaItems/Details/208158
Begge sakene illustrerer konsekvensene av en politikk som verken tjener utviklingen på Forus
eller i sentrumsområdene.
Behov for avklaringer
Før det eventuelt settes i gang et grundigere arbeid om varehandelens plass i IKDP, bør
følgende spørsmål avklares:


Som omtalt ovenfor legger gjeldende politikk, gjennom regionalplanen, svært sterke
begrensinger på utviklingen av varehandelen på Forus. Er det reell vilje til å utfordre disse
begrensningene? Kort sagt: Kan vi åpne handelskapittelet?
Hvis ja: Er det vilje til å til å se varehandelen på Forus både i ”Forus-internt” og et
regionalt perspektiv? Altså at vi både gir utviklingsmuligheter til handelen som har som
formål å betjene Forus som et stort næringsområde, og den rollen Forus bør spille i den
regionale handelen.




Er det vilje til å se på definisjonen av sentrum/bydelssentrum? I denne sammenhengen
vil vi påpeke at Forus i realiteten er sentrum i et sammenvokst byområde der det blir litt
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søkt å definere Forus som randsone. Nord-Jærens randsone er i dag for eksempel Skurve
og Vagle/Foss Eikeland. Dette betyr ikke at Forus bør behandles som Stavanger eller
Sandnes sentrum. Derimot bør deler av Forus behandles som et eller flere bydelsentrum,
som for eksempel Jåttåvågen og Madlatorget.


Hvis det blir en positiv avklaring på disse spørsmålene, så bør det legges opp til en
bredere diskusjon om varehandelens plass på framtidens Forus (og eventuelt
gjennomføres egne analyser av ny teknologi og framtidige handlemønstre).


Hvis det ikke blir ansett som mulig eller ønskelig å vurdere varehandelen løsrevet fra
gjeldende Regionalplan, er det vanskelig å se hvordan dette temaet kan få en sentral plass
i IKDP.

Stavanger, 29.03.17

Side 34 av 34

