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INNLEDNING

KAPITTEL 1

Forus har vært og er et svært viktig regionalt og 
nasjonalt næringsområde. På høyden har Forus 
stått for så mye som 1/5 av landets BNP. Området 
er delt mellom nabokommunene Stavanger, Sola 
og Sandnes og strekker seg over 6500 dekar. En 
liberal holdning til arealutnyttelse, og stor vilje til
tilpasning til næringslivets behov, har gjort at 
området har utviklet seg uten en overordnet 
plan. Dette har muligens også vært en faktor 
for områdets suksess. Størstedelen av Forus 
var opprinnelig en innsjø. Fra 1906-08 ble 
vannet tappet for å gi mer dyrkingsareal 
til omkringliggende gårder. Området er en 
forsenkning i landskapet og er omgitt av
skogkledde åser og landbruksareal. I øst er 
fjellrekken langs Gandsfjorden et markant 
element.

Under krigen anla tyskerne flyplass på markene. 
På grunn av lokalklimatiske forhold var ikke 
området egnet til formålet. Flyplassen ble 
etterhvert avviklet og man så potensiale for å 
transformere området til industriformål. Det ble 
bygget motorvei mellom Stavanger og Forus, 
senere videre til Sandnes, og det ble etablert 
virksomheter langs denne. Med oljeboomen 
etablerte de store oljeselskapene seg her og bygde 
hovedkontor langs Forusbeen, en av de viktige 
øst-vest traseene med avkjørsel til motorveien. 
Etterhvert som oljeindustrien fikk fotfeste
ble det etablert en rekke tilhørende industrier i 
området frem til det nådde toppen i 2013.

Med oljen økte kjøpekraften i regionen og 
bilparken økte i omfang. Dette førte til store 
trafikale problemer i de gamle bykjernene, 

Sandnes og Stavanger. For å avlaste eksisterende 
handelssentrum ble det etablert kjøpesentre 
på Forus (Kvadrat, Tvedtsenteret og IKEA). 
Etterhvert som disse fikk fotfeste dukket det opp 
flere bilbaserte «storkjøp-butikker» i områdene 
rundt. Dette har etterhvert blitt så omfattende 
at det har utkonkurrert mye av handelslivet i de 
eksisterende bysentra. Stavanger, Sandes og Sola 
sentrum lider under dette i dag. 

Forus er delt inn i ulike områder som i 
hovedsak er definert av viktige transportårer 
og dreneringskanaler. De ulike områdene har 
antydning til opphopning av ulike typer næring, 
men inndelingen er ikke konsekvent og det 
er en mix av kontor, produksjon og logistikk/
lagervirksomhet. Utnyttelsesgraden er liten og 
byggene ligger med stor innbyrdes avstand. 
Områdene rundt er stort sett benyttet som 
parkering. 
Store avstander, mangel på sammenhengende 
grøntdrag og lite tilrettelegging for myke 
trafikanter gjør at det er vanskelig å bevege seg 
som fotgjenger i området. Dette kombinert med 
rikelig tilgang på parkering har gjort det vanskelig 
å etablere et velfungerende kollektivtilbud.

 Området som helhet har en forvirrende karakter 
uten klar identitet og hierarki. Noen steder er det
antydning til begynnende sentrumsstruktur, da 
knyttet til viktige transportårer, opphopning av
kontorvirksomhet og viktige handelsaktører. 
Noen av disse områdene er pekt ut som mulige 
kjerneområder for fremtidig utvikling. Generelt 
kan man si at Forus mangler bymessige kvaliteter.
For å styre utviklingen av Forus i en 
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Mulighetsstudien er en bestilling fra kommunene Sandnes, Sola og Stavanger i 
forbindelse med utarbeidelsen av Interkommunal Kommunedelplan for Forus. 
Studien skal undersøke strategier for utvikling av de fire kjerneområdene, samt 

mulighet for økt innslag av bolig langs bussveien på Forus Øst. Oppdraget er utført i 
dialog med oppdragsgiver. Lala Tøyen og Studio Løkelands anbefalinger er samlet i 

denne rapporten.



bærekraftig retning og finne gode løsninger 
på de utfordringene som preger regionen har 
kommunene gått sammen for å utvikle en 
interkommunal plan og en felles visjon for 
området. 
Planprogrammet fastslår at Forus fremdeles skal 
være et betydningsfullt regionalt
og nasjonalt næringsområde. For å lykkes 
må området struktureres på en måte som gir 
delområdene sterkere identitet og kvalitet. 
Det må etableres gode effektive transport- og 
kollektivårer og et miljø som kan stimulere til 
nye etableringer i omstillingen fra et olje- og 
gassdominert næringsliv. I dette ligger det også 
et ønske om å øke antall boliger med gang- og 
sykkelavstand til næringsområdet.

Bestilling

I forbindelse med utarbeidelsen av 
Interkommunal Kommunedelplan for Forus skal 
det gjøres en mulighetsstudie på 3 sentrale punkt 
i planen. Mulighetsstuedien omfatter følgende 
deloppdrag:

1. Vurdere egnethet og mulighet for økt innslag 
av bolig langs bussveien på Forus, øst for E-39.

2.Beskrivelse og illustrasjon av mulig innhold 
og utforming av kjerneområder i Koppholen, 
Kanalsletta, Forussletta sør og området ved 2020 
Park.

3.Undersøke utbyggingspotensiale og 
passasjergrunnlag for mulig togstopp på Forus 
stasjon innenfor stasjonenes nedslagsfelt.

Kartlegging og anbefalinger fra mulighetsstudien 
skal benyttes som grunnlagsmateriale i det videre 
arbeidet med IKDP Forus.
Som  grunnlag for studien er det tatt 
utgangspunkt i vurderinger og forutsetninger 
som allerede ligger til grunn i planarbeidet, 
eksempelvis vedtatt planprogram for IKDP 
Forus, Planprinsipp, notat om kjerneområder og 
stedsanalyse.

Kjerneområdene som plangrep

Mulighetsstudien baserer seg på det vedtatte 
planprinsippet om å utvikle kjerneområder 
som generator for urban utvikling på Forus. 
Kjerneområdene er definert som områder med 
stor arbeidsplassintentistet som gir grunnlag  for 

gode publikumsområder med et mangfold av 
tjenester og servicetilbud tilpasset næringslivets 
behov. Gjennom attraktive og aktive plassrom og 
parker skal det legges til rette for at mennesker som 
arbeider på forus kan møtes.

Viktige mål med kjerneområdene er :

-Å sikre en robust, langsiktig og bærekraftig 
utvikling av Forusområdet. Tilfeldige og spredte 
utbygginger svekker grunnlaget for å oppnå 
bymessige kvaliteter og maksimal utnyttelse av 
bussveien. En opphopning av arbeidsplassintensiv 
næring rundt sentrale busstopp vil på sikt føre til 
en  reduksjon i bilbaserte arbeidsreiser.  

-Kjerneområdene skal være vekstmotorer på 
Forus. Ved å legge til rette for høy tetthet av 
arbeidsplasser er det mulig å få til velfungerende 
urbane områder med økt folkeliv. Dette kan 
igjen gi grunnlag for diverse servicetilbud for 
menneskene som oppholder seg der. Det kan 
etableres felles kontorarealer for midlertidige behov, 
og møteplasser for næringslivet hvor idéer kan 
utveksles og hvor innovasjon og nytenkning kan 
skje naturlig. Dette kan føre til at nye næringer 
etablerer seg her.
Arealene utenfor kjerneområdene frigis i større 
grad til bedrifter med stort arealbehov til 
produksjon og eksprerimentering.

-Veksten i kjerneområdene skal ikke konkurrere 
med eksisterende bysentra. Det skal ikke etableres 
ny handel utover det som allerede finnes, annet 
enn nærhandel.

De fire områdene som er valgt ut som fremtidige 
kjerneområder kan deles i to kategorier:

-Kjerneområder vest for E-39, disse skal i første 
omgang betjene næringslivet (Koppholen og 
Kanalsletta)
-Kjerneområder vest for E-39, disse skal 
betjene næringsliv og fremtidige boligområder 
(Flasketorget og Forussletta Sør).   
         
Økt innslag av bolig

Underveis i arbeidet med mulighetsstudien har 
det blitt tydelig at deloppdrag 1 og 2 henger 
tett sammen. Delstrekkene i deloppdrag 1, de 
som ikke omfattes av den nye reguleringsplanen 
for Forus Øst, sammenfaller i stor grad med 
kjerneområdene øst for E-39. For Flasketorget 

6



og Forussletta Sør må derfor strategi for økt 
boliginnslag og strategi for kjerneområdene sees 
i sammenheng.og Forussletta Sør må derfor 
strategi for økt boliginnslag og strategi for 
kjerneområdene sees i sammenheng.
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DE STORE LINJENE

KAPITTEL 2

BEBYGGELSE INDUSTRI - LOGISTIKK

DET GRØNNE

Det regionale grøntdraget strekker seg fra nord 
til sør gjennom Forus. Mer lokalt finner man 
en antydning til en grøntstruktur som beveger 
seg i en øst-vest retning fra Gandsfjorden til 
Golfbanen. Deler av denne blir bygget om til 
bussvei hvis dagens planer realiseres. De grønne 
lungene som finnes i området er spredt og har 
ingen gode fysiske forbindelser for gående og 
syklende. Rambøll utarbeider en blågrønn 
visjonsplan for hele området, i denne studien har 
vi derfor fokusert på gode forbindelser for myke 
trafikanter i form av det vi kaller en urban akse.

DEN URBANE AKSEN

En essensiel del av strategien for Forus blir en 
gjennomgående urban struktur for å knytte 
sammen de utvalgte kjerneområdene. Idag er 
hele området fragmentert og mangler klare 
forbindelser og en sammenhengende helhet. 
Hvis vi skal lykkes med å skape et bærekraftig 
Forus blir det å ta de myke trafikantene på alvor 
et avgjørende premiss. En sammenhengende, 
opplevelsesrik og urban mobilitetsstruktur vil 

hjelpe til med å gi området en overordnet helhet 
og ikke minst styrke de fire kjerneområdene.

MOBILITET PÅ FORUS

Forus er bygget og planlagt for bilen, i framtiden 
må området først og fremst planlegges for gående 
og syklende, og deretter for kjøretøy. Bussveien 
som allerede er realisert på Forussletta sør er 
en barriere for myke trafikanter. Det blir viktig 
å finne nye alternative ruter både for de myke 
og harde trafikantene. Et suksesskritere for alle 
kjerneområdene blir at man får bygget ned 
biltrafikken og bygget opp sykkel- og gangvei.
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BEBYGGELSE INDUSTRI - LOGISTIKK

Å skape en sammenhengende grøntstruktur på Forus er viktig, samtidig er det et behov 
for å skape trygge, opplevelsesrike forbindelser for gående og syklende som binder 

sammen kjerneområdene. Den urbane aksen samler bevegelsen av folk og skaper en 
urban allmenning og møteplass.

URBAN AKSE OG IDENTITET
Den urbane aksen er en kobling mellom framtidens kjerneområder på 

Forus. En offentlig allmenning og foretrukket trasè for gående og syklende.

Urban akse

Grønne områder

Bussveien
Grønne forbindelser

URBAN AKSE

Den urbane aksen kan defineres som en 
allmenning der hovedflyten av bevegelser og 
tilfeldige møter oppstår. Den går igjennom 
alle kjerneområdene og blir et visuelt og fysisk 
bindeledd mellom dem. I kjerneområdene 
kan den for eksempel vise seg som del av en 
torgstruktur, andre steder vil den være en 
transportetappe tilpasset gående og syklende. 

NUART 

Nuart er en festival for gatekunst basert i 
Stavanger, etterhvert anerkjent som en av verdens 
største festivaler innen denne kunstsjangeren. 
Flere bygg i byen blir dekorert av verdenskjente 

gatekunstnere  hvert år. Festivalen har etterhvert 
ekspandert med prosjekter i hele regionen, som 
flyplasstårnet på Sola, gatekunståre i Sandnes, og 
verdens største veggmaleri på Klepp. Så langt er 
ingen prosjekter blitt gjort på Forus. 

Nuart-verk kan bidra til å gi området et estetisk 
og inspirerende løft, besøk og promotering, 
samtidig som det støtter opp om en lokal 
kulturfestival som stadig er på utkikk etter nye 
lerret. 

Dette er et tiltak som kan igangsettes umiddelbart 
og gi området et løft allerede i 2018. Gatekunst 
kan kan bli en faktor som kan krydre den 
urbane aksen og gi den et sammenhengende, 
gjenkjennelig uttrykk.
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BEBYGGELSE INDUSTRI - LOGISTIKK

MOBILITET
Framtidens trafikkløsning

Avkjørsel

Bilvei

Bilfrie grønne forbindelser

SYKKEL BUSS BIL

Mobilitetsprinsipp

Alternativ trafikkløsning

Dagens Forus er laget for å bevege seg med bil.  Framtidens Forus må ha en klar 
strategi for hvordan man kan tilrettelegge for at myke trafikanter blir hovedprioritert.

Diagrammet over er en skisse på hvordan 
trafikken kan organiseres alternativt i Forus vest. 
Den baserer seg på et enkelt prinsipp der bilen 
og tungtransporten må bevege seg rundt for å 
komme inn i kjerneområdet. Bussen kjører tvers 
gjennom, og sykkelen kan fritt bevege seg på den 
raskeste, mest effektive og ikke minst triveligste 
ruten.

Hver avkjørsel mater inn til ulike 
næringsområder. Nord for Forusbeen etableres 
grønne forbindelser sørover. Annenhver gate blir 
bilfri, sammen med viktige hovedårer innenfor 
kjerneområdene. Parkeringsplasser fjernes til 
fordel for sosiale møterom og det etableres felles 
parkeringshus i randsonen av kjerneområdene. 
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Bilfri gate Kanalsletta

Eksempel sykkelvei i natur
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KJERNEOMR ÅDENE

KAPITTEL 3

BEBYGGELSE INDUSTRI - LOGISTIKK

1
2

3

4

KJERNEOMRÅDENE I VEST

På Forus Vest er Koppholen og Kanalsletta utredet 
som aktuelle kjerneområder. De har en sentral 
beliggenhet langs Forusbeen, en av de viktigste 
øst-vest forbindelsene i området. Kjerneområdene 
ligger langs den nye bussveitraséen med videre 
forbindelse til Sola Flyplass. De har også god 
forbindelse til E-39. 

Områdene har en opphopning av kontorbygg og 
storhandel  med høy intensitet på dagtid. I dag 
kjennetegnes området av store frittliggende bygg 
omgitt av generøse parkeringsareal. Aktiviteten på 
innsiden eksponeres i liten grad til omgivelsene 
og mellomrommene mellom byggene mangler 
program. Det er tungt å bevege seg som 
fotgjenger og syklist.

KJERNEOMRÅDENE I ØST

På Forus Øst er Forussletta Sør og området ved 
2020-Park,”Flasketorget” utredet som aktuelle 
kjerneområder. Områdene ligger sentralt plassert 
langs viktige veiforbindelser og er sentrale 
stoppesteder på kollektivaksen gjennom Forus. 
Begge har et blandet formål med handel, 
industri og bolig, og de grenser til større etablerte 
boligområder. IKDP Forus skal åpne for økt 
innslag av bolig i områdene øst for E-39. Dette skal 

også gjenspeiles i de aktuelle kjerneområdene.

AVGRENSNING AV KJERNEOMRÅDENE

Det er ulike faktorer som bestemmer 
avgrensnignen av kjerneområdene. I noen tilfeller 
setter landskapsformer grensen for utstrekningen 
av et område, eksempelvis kanaler, veier eller 
høydedrag. Andre faktorer som har spilt inn er 
overganger i formål og bygningstypologier, samt 
strategiske hensyn ut fra ønsket om skape sterkere 
forbindelser mellom delområder. 
Størrelsen på områdene er ca 200 daa, bortsett fra 
Koppholen som har fått en størrelse på ca 300 daa.
 
IDENTITET OG BEBYGGELSESSTRUKTUR
 
Kjerneområdene har ulike kvaliteter og 
identiteter som bør forsterkes og videreutvikles. 
Det er definert en strategisk retning for hvert 
enkelt område basert på områdets styrker 
og utviklingspotensial.Vi har kommer med 
anbefalinger til utnyttelsesgrad  og etasjehøyder 
i de enkelte kjerneområdene som gir en 
bebyggelsesstruktur vi mener bygger opp under 
den strategiske retningen.
Som utgangspunkt for fastsetting av 
utnyttelsesgrad er det forutsatt at 35 % av  
tomtearealet trekkes fra til infrastruktur og grønt.
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KJERNEOMRÅDE 1

BEBYGGELSE INDUSTRI - LOGISTIKK

1
2

3

4

Kanalsletta kan bli en kontorby med rikt folkeliv og sterke grønne og urbane 
kvaliteter. Ved å fortette gateløpet, og introdusere tilbud og aktiviteter som får 
arbeidstakerne ut av bygningene, legges det til rette  for møter og større grad av 

samhandling mellom folk og bedrifter. 

KJERNEOMRÅDE 1

K ANALSLETTA
Strategisk retning: Fortette for en menneskelig skala
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ANALYSE

Kanalsletta er et nytt kontorområde med relativt 
høy utnyttelse til å være Forus. Parkeringsarealene 
er mer begrenset og i større grad integrert 
i bebyggelsen og i felles parkeringsanlegg. 
Mellom byggene og ut mot gaten er det etablert 
grøntdrag, blant annet med synlige kanaler. 
Området grenser til Sola golfklubb i sør, 
skogkledde åser i vest og har potensielt tilgang til 
rekreasjonsområder med høy kvalitet. 

Langs den fremtidige bussveien er det et kanal- 
og vegetasjonsbelte med opparbeidede gang og 
sykkelstier. I dag finnes ingen krysningspunkt 
for gående og syklende mellom Kanalsletta 
og Golfbanen, her er det et stort uutnyttet 
potensiale.

Bebyggelsen er av høyere kvalitet enn i 
Koppholen og det er i hovedsak store aktører 
tilknyttet oljenæringen som holder til her. 
Bortsett fra felles parkeringshus er det liten 
grad av delingskultur, bedriftenes liv foregår på 
innsiden av byggene og eksponeres i liten grad til 
omgivelsene. Det er heller ingen felles møtesteder 
hvor folk kan treffes på tvers av bedrifter og 
utveklse erfaringer og idéer, dette er generelt et 
savn i Forusområdet.

Kanalsletta har lykkes med å oppnå visse 
bymessige kvaliteter, men lange, rette strekk, 
ensformige gater, og grøntområder uten program 
og menneskelig skala gjør likevel at det er tungt å 
bevege seg for myke trafikanter. 

Styrker
• Nær tilgang til rekreasjonsområder og et 

etablert vegetasjonsbelte
• Tilrettelagt for gående i større grad enn andre 

områder på Forus
• Felles parkeringshus og mer begrensede 

parkeringsarealer

Svakheter
• Statisk vegetasjonsbelte og ensformig gateløp
• Få krysningspunkt over Forusbeen
• Introverte fasader gir lite gateliv
• Ingen opplagte møteplasser eller sosiale tilbud
• Et altfor bredt gateløp tilrettelagt for 

biltrafikk

AVGRENSNING AV OMR ÅDET

Området har en tydelig avgrensning definert av 
den opparbeidede gatestrukturen og av overgang 
i type næring og bebyggelse. Kanalslettas 
løper mellom Forusbeen og Golfbanen i 
sør og Kanalveien i Nord. Veien har en 
tydelig begynnelse og slutt i form av kryss og 
rundkjøringer. 
Mellom den nordlige bebyggelsen langs 
Kanalsletta og den sørlige bebyggelsen langs 
Kanalveien dreier kanalen mot vest og lager et en 
naturlig avgrensning mot nord. 
Nord for kanalen ligger virksomheter i kategori 
2 og 3 og vi får et skifte i bygningstypologi fra 
kontorbygg til kombinasjonsbygg og lagerhaller. 
Totalt har området et areal på ca 200 daa.

IDENTITET

Kanalsletta er en tradisjonell kontorby 
med moderne, påkostede bygnigner og en 
infrastruktur som først og fremst er tilrettelagt for 
bilen. Området har et urbant potensial, men det 
må tilføres en skala som fungerer for gående og 
syklende.
Ved å fortette gateløpet og introdusere tilbud, 
som får arbeidstakerne ut av kontorbyggene, 
kan Kanalsletta bli en fremtidsrettet og visjonær 
kontorby med rikt folkeliv og sterke grønne og 
urbane kvaliteter. Et sted som legger til rette for 
små og store møter, og hvor det er attraktivt å 
oppholde seg både på dagtid og kveldstid.

STR ATEGI

Til tross for pent opparbeidede uteområder og 
et høyt antall arbeidstakere er Kanalsletta så og 
si folketom. For å oppnå økt folkeliv må det 
fortettes langs veien slik at gatesnittet får en mer 
håndgripelig og interressant skala for mennesker.  
I tillegg til store kontorbygg bør det bygges 
mindre paviljongmessige bygninger med 
publikumsvennlige fasader som vender seg ut 
mot gaten. Her kan det etableres møtesteder 
og servicetilbud som dekker arbeidstakernes og 
bedriftenes daglige behov. Eksempler på dette er 
serveringssteder, frisør, renseri, treningssenter, 
lege/tannelege, rekvisitahandel, catering, 
rengjøringsfirma og nærhandel. 
I tillegg bør det legges til rette for at mindre 
gründerbedrifter kan etablere seg i 
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paviljongbebyggelsen, dette er aktører som ofte 
jobber lange dager og vil være med på å skape liv 
også utenom vanlige arbeidstider.

Med  en stor tetthet av arbeidsplasser samlet på 
et sted vil det være grunnlag for å programmere 
gaten og de opparbeidede grøntområdene mellom 
byggene med aktiviteter for teambuilding og 
trening i arbeidstiden. Joggeruter, utendørs 
klatrevegger, baner for ballspill osv. Dette er tiltak 
som vil trekke folk ut av byggene og skape mer 
folkeliv i uteområdene. 

Kanalsletta bør gradvis transformeres til en ren 
gågate. Først steg på veien er å gjøre den til en 
ren kollektivgate, for så å transformere den til 
gågate når det er oppnådd større grad av urbane 
kvaliteter.  

Kanalsletta og Koppholen er to kjerneområder 
som ligger tett inntil hverandre. På sikt er det 
naturlig å tenke en sammenfletting av disse slik 
at de kan dra nytte av hverandres styrker. Det 
er også naturlig å koble grøntomådenen i de to 
kjerneområdene sammen slik at vi får en stor 
sammenhengende grønttruktur. Ved å etablere 
et torg ved det felles parkeringshuset mellom 
Røyenbergsletta og Chr. August Thorings veg, 
legges det til rette for at kjerneområdene på sikt 
kan vokse sammen.

Før man bygger på de ubebygde tomtene langs 
Kanalsletta vest bør man fortette og forbedre 
det allerede utbygde området og tenke videre 
fortetting østover. Det ubebygde reserveområdet 
i vest ligger i dag som brakkland, dette bør 
beplantes med raske vekster slik at det får en 
frodig, grønn karakter til glede for dyreliv og 
arbeidstakere.

Fordelene med fortettingsstrategien er mange. 
Ingen trives i folketomme gater. Lykkes vi med å 
skape en tett, folkerik gågate vil attraktiviteten til 
området stige betraktelig. Dette vil komme både 
grunneiere og brukere av området til gode i form 
av høyere utnyttelse, økt tomteverdi og økt trivsel.

UTNYTTELSESGR AD OG 
BEBYGGELSESSTRUKTUR

For å oppnå et folkerikt område må 
kontortettheten være høy. Det anbefales en noe 
høyere utnyttelse enn det området er regulert 

til i dag. Generelt for området foreslår vi en 
tomteutnyttelse på rundt 300%. På enkelttomter 
kan det tillates en høyere utnyttelse, for eksempel 
for å markere sentrale punkt i form av høyhus. 
Fortetting bør gjøres i form av påbygg og innfill 
mellom eksisterende bygg og på parkeringstomter. 
Det kan også være aktuelt å transformere og rive 
enkeltbygg.

Dagens reguleringsplan tillater 8 etasjer ut mot 
Forusbeen, og 4-5 etasjer inn mot Kanalsletta. For 
å oppnå en mer interessant skala bør det stilles 
krav til at det ved bygging av større kontorbygg 
også må bygges en viss andel paviljongmessig 
bebyggelse på 1 til 2 etasjer. Den lave bebyggelesn 
må ha aktive fasader som henvender seg ut 
mot gateløpet og viktige uterom og inneholde 
møtesteder og tilbud som er tilgjengelige for alle. 
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Eksisterende grønnstruktur

Vann

Beplantning

Midlertidige installasjoner

GangveierBusstopp

Nye overganger 

FASEINNDELING K ANALSLETTA
FASE 1:

Tilrettelegging for gående

GREP A: Etablering av overganger

Kanalen som går langs Åsenveien har få 
overganger og oppleves som en barriere. Det er 
tilsvarende få overganger over selve Åsenveien til 
golfbanen. Det første grepet bør derfor være å 
etablere flere overganger i nord sør retning. Dette 
er relativt enkle grep som opphever kanalen som 
barriere, og øker tilgjengeligheten for gående 
og syklende. I tillegg styrkes koblingen mellom 
Kanalsletta og golfbanen og dens utvidede 
grøntområder.  Vi foreslår at disse etableres  i 
sammenheng med allerede eksisterende ganglinjer. 
Dette resulterer i maks 140 m avstand mellom 
hver overgang langs hele kanalen. 

GREP B: Midlertidig arkitektur og tilbud 

Å oppnå folkeliv krever at det skjer noe 
interessant i gaten. I tidlig fase kan det etableres 
midlertidige tilbud i form av cafè, bar, sykkelleie 
og -pleie (insp. til å sykle rundt på fremtidens 
bilfrie Forus), feks minigolf og mer. Generelt 

tilbud som gjør det enklere for bedrifter å møtes 
og sosialisere.     
Disse bør lokaliseres på parkeringsarealet utenfor 
Kanalsletta 5 (Subsea 7) eller 4, fordi dette er 
sentralt plassert i forhold til dagens busstopp og 
den grønne gangaksen som følger kanalen. 

GREP C: Vegetasjon på tomter i vest 

Det er ønskelig at strukturen i området fortettes 
for å oppnå en mennesklig skala. Utbygging i 
retning vest bør derfor utsettes og de allerede 
utbygde områdene bør fortettes og forbedres. For 
å unngå at reservelandet i vest blir liggende som 
grått brakkland bør det plantes med raske vekster 
som gjør området grønt. 

Skal vi lykkes med å skape økt folkeliv og et mer urbant miljø må vi gjøre forholdene 
bedre for de som skaper en slik atmosfære, nemlig gående og syklende. Første steg i 

denne prosessen blir derfor enkle grep som gir styrket tilgjengelighet, tilbud og trivsel.

FASE 1:
Tilrettelegging for gående

20

1. Kontainercafe, København, 2. Sosial kontainer, 
3.Midlertidig bar, Melbourne, 4. Midlertidig 
arkitekturinstallasjon, Østerrike, 5. Sykkebutikk i 
kontainer, Moskva.

Illustrasjonsdiagram
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Eksisterende grønnstruktur

Vann

Nye bebyggelse med levende fasader 

Bilfri gate

Busstopp

FASEINNDELING K ANALSLETTA
FASE 2:

Mot en tettere struktur

GREP A: Fortetting på parkeringstomter

Fortetting bør gjøres i form av både påbygg 
og innfill mellom eksisterende bygg og 
på parkeringstomter. Det kan også være 
aktuelt og transformere og rive enkeltbygg. 
Det bør være en rekkefølgestrategi som tar 
utgangspunkt i kollektivstoppet og som 
vokser videre østover mot Koppholen. De 
midlertidige tilbudene kan flyttes rundt 
etterhvert som det bygges, og de mest 
suksessfulle kan etableres permanent 
i nybyggene. Et viktig prinsipp for 
fortettingen i dette området er at det ved 
bygging av større bygg også er et krav om 
å bygge en del paviljongmessig bebyggelse 
med kun 1 etasje. Dette for å sikre en 
mangfoldig struktur som gir gode og 
interessante oppholdsrom i gaten. Det bør 
også være krav til aktivitet i 1 etasje på 

gateplan. Levende fasader er essensielt for å 
oppnå gode oppholdsrom og en aktiv gate.

GREP B: Kanalsletta blir bilfri. 

Kanalsletta bør etableres som ren kollektiv- 
gate. En viktig del av identiteten til 
framtidens Kanalsletta er at dette er et 
område rikt på møtesteder hvor folk kan 
treffes før, etter og i arbeidstiden, ansikt til 
ansikt. De tilfeldige møtene, i en livlig og 
bilfri atmosfære vil være det som i hovedsak 
kjennetegner dette kjerneområdet.

Det er stort potensiale for fortetting på Kanalsletta, både på parkeringsareal og i 
mellomrommene mellom byggene. Ikke minst bør gateløpet fortettes slik at det blir 

smalere og mer fotgjengervennlig. Dette vil gi kjerneområdet en styrket karakter  og en 
struktut som legger opp til sosiale møter på tvers av arbeidsplassene. 
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1. Bell Street Park, Seattle, 2.Eksempel på innfill, 
3. Utbygg, Kansas university 4.Utbygg, Amsterdam

Illustrasjonsdiagram
Eksisterende grønnstruktur

Vann

Beplantning

Midlertidige installasjoner

GangveierBusstopp

Nye overganger 
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Eksisterende grønnstruktur

Vann

Nye bebyggelse med levende fasader 

Bilfri gate

Busstopp

FASEINNDELING K ANALSLETTA
FASE 3:

Utvidning mot øst

Eksisterende grønnstruktur

Vann

Beplantning

Ny bebyggelse

Gågate

TorgBusstopp

Gradvis utbyggingsretning 

GREP A: Torget etableres
Torget etableres i forbindelse med det felles 
parkeringshuset mellom Røynebergsletta 
og Chr. August Thorings Vei. Torget 
blir et viktig mobilitetspunkt med 
informasjonstårn, paviljong for byskler/el-
bysykkelen, trygg sykkelparkering, og enkel 
stasjon for generell pleie av sykkel. Torget 
er et viktig grep både som startpunkt for 
gågaten, men også som et bindeledd mellom 
de to kjerneområdene.

GREP B: Sentralparken etableres  
Grøntdragene i de to kjerneområdene bør 
kobles. Sammen blir dette Sentralparken for 
Kanalsletta og Koppholen.  

GREP C: Kanalsletta blir ren gågate
Busstoppet internt i Kanalsletta flyttes 
og følger kun bussveien. Busstopp i 

krysset mellom Åsenveien og Forusbeen 
etableres samt busstopp i krysset mellom 
kanalen som går nord/sør og Åsenveien. 
Gågaten oppgraderes ytterligere og får 
et visuelt uttrykk som knytter det til den 
urbane aksen. Møteplasser etableres 
med en helhetlig plan med sittesoner og 
beplantning.

GREP D: Fortettingen øker i omfang

Fortetting med kontorbygg fortsetter videre 
mot øst. Reservearealet i vest bygges først ut 
etter at området er fortettet østover.

Torget etableres i øst. Dette blir et viktig strategisk grep for at Kanalsletta og 
Koppholen kan vokse sammen i framtiden. 
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KJERNEOMRÅDE 2

KOPPHOLEN

BEBYGGELSE INDUSTRI - LOGISTIKK

1
2

3

4

Koppholen er allerede i transformasjon når det kommer til næring. Med spennende 
aktører som Creator Makerspace og Matsalen er det potensiale for å skape et område 
for innovasjon, nytenkning og lek. Et sted som legger til rette for små aktører og hvor 

skaperkraften som bobler under overflaten i regionen kommer til syne.

Strategisk retning: Innovasjonshuben
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ANALYSE

Koppholen er todelt og består av en nordlig og en 
sørlig del. Forusbeen og kanalen skjærer gjennom 
området og skiller de to delene fra hverandre.

På nordsiden, i krysset mellom Forusbeen og 
den nordgående bussveien, ligger Tvedtsenteret. 
Dette er et godt etablert kjøpesenter og en viktig 
generator i området som har gitt grobunn for 
en oppblomstring av ”storkjøp-butikker” og 
servicevirksomheter. Senteret har også spisesteder 
som fungerer som møtested og som tilbyr 
overtidsmat for kontornæringen i området. 
Området har en begynnende sentrumsstruktur, 
men har en skala som er tilpasset bilen. 
Uterommene mangler kvaliteter som gjør det 
attraktivt å oppholde seg her, og det mangler 
uformelle treffsteder som bedriftene kan benytte 
seg av, også på kveldstid.

Sør for Forusbeen er det et område med blandet 
formål og en mer utflytende karakter. Her 
ligger blant annet den tidligere brannstasjonen 
som nå utvikles til verksted og showroom for 
Creator Makerspace. Her ligger også kommunens 
sentrallager og diverse kontor og næringsbygg. I 
tilknytning til den planlagte bussveitraséen er det 
et viltvoksende grøntområde og store ubebygde 
tomter. Busstoppet Koppholen ligger i dag på 
sørsiden av Forusbeen og har en relativt usentral 
plassering.

Mellom de to områdene, langs Forusbeen, er det 
i dag et grøntbelte som følger kanalen. Her er 
det opparbeidet gang- og sykkeltraséer, men tett 
vegetasjon og få krysningspunkter for gående og 
syklende gjør at det er lite kontakt mellom det 
sørlige og det nordlige området.
 

Styrker
• Allerede etablert kunnskapskollektiv
• Store ubebygde områder med stort potensiale
• Grøntområder
• Etablerte aktører som Tvedtsenteret
• Små grasrotinitiativ blir verdsatt

Svakheter
• Uterom dårlig egnet for opphold
• Mye parkeringsareal
• Introverte fasader som gir lite liv til 

uterommene

• Ingen gode gangforbindelser
• Dårlig opparbeidet grøntareal
• Store avstander mellom byggene

AVGRENSNING AV OMR ÅDET

Mye av aktiviteten i området foregår i dag 
mellom Lagerveien og Forusbeen. I tillegg er det 
et stort utbyggingspotensiale sør for Forusbeen i 
tilknytning til traséen for den nye bussveien. Ved 
å ta med området sør og nord for Forusbeen vil 
man legge til rette for et solid kjerneområde som 
tar hensyn til eksisterende kvaliteter og som har 
et stort utbyggingspotensiale. En oppmykning 
av Forusbeen, som er en barriere for gående og 
syklende, vil også være med på å knytte Forus 
tettere sammen i et større perspektiv. Området 
har en størrelse på ca 300 daa.

IDENTITET

Koppholen er, i folks bevissthet, i stor grad 
knyttet til Tvedtsenteret og virksomhetene i 
tilknytning til dette. Små grasrotinitiativ fra 
lokale aktører har de siste årene begynt å sette sitt 
preg på området og har så smått begynt å gjøre 
uterommene mer menneskevennlige. Matsalen 
har opparbeidet en parsellhage i Lagerveien og 
uteservering ved inngangen til Tvedtsenteret, og 
Creator Makerspace er i ferd med å etablere et 
showroom i den gamle brannstasjonen. Dette 
vitner om en ny kultur preget av små aktører, 
nytenkning og gründervirksomhet. Disse kan bli 
en viktig identitetsfaktor for Koppholen og bør få 
en sentral plass i det nye kjerneområdet.
Koppholen har en bebyggelse som i stor grad 
består av kombinasjonsbygg med handel, 
lagervirksomhet og verksted i tilknytning 
til kontor. Ved å dyrke og styrke denne 
bebyggelsesstrukturen, og tilby uformelle 
kontorlokaler og møtesteder kan Koppholen 
utvikles til en innovasjonshub der samarbeid 
og utveksling av idéer er selve drivkraften. 
Skaperkraft, skaperglede, lek og kreativitet blir en 
viktig del av identiteten her. 

STR ATEGI

Lagerveien blir en viktig akse for å forbinde de 
etablerte aktørene på nordsiden av veien med 
de nye aktørene på sørsiden. Det etableres et 
nytt tyngdepunkt i kjerneområdet på sørsiden 
av krysset mellom Forusbeen og Lagerveien som 
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tydelig markerer inngangen til området. 
Her etableres det en innovasjonshub som 
kjennetgenes av mye liv og et visuelt, kreativt 
uttrykk. Etableringen av et showroom langs 
Forusbeen blir viktig for å hele tiden synliggjøre 
hva som rører seg på Koppholen og vise frem 
skaperkreftene i området. 

Ved å etablere lavterskel kontortilbud med 
fellesfunksjoner og samlingspunkt i form av 
felles kantine, blir veien kort for å utveksle 
kunnskap og erfaringer og ikke minst etablere 
nye samarbeid. Her vil det være høyaktuelt for 
gründerbedrifter og mindre teknologibedrifter å 
etablere seg.

Sentralt i området etableres det en park, 
”Sentralparken”, som vil spille en viktig rolle 
i å skape et levende og lekent miljø. Med 
uformelle møtesteder som sportsbar, kaféer og 
aktivitetstilbud blir dette en arena for å møtes 
også utenom vanlig arbeidstid. I tillegg blir det 
et viktig rekreasjonsområde hvor man kan ta 
pauser i en hektisk arbeidshverdag. Sentralparken 
strekker seg helt opp til Kanalsletta og binder på 
sikt sammen kjerneområende og det grønne.  

Strategien vil være med på å skape blest og 
nysgjerrighet på Koppholen som område. Å legge 
forholdene til rette for gründerbedrifter og gi dem 
muligheten til å vise seg fram, kan bære frukter. 
Folk ønsker å være der det skjer. Koppholen har 
et relativt stort utbyggingspotensiale, noe som 
gjør det mulig å legge til rette for mer permanente 
etableringer på sikt. 

 UTNYTTELSESGR AD OG 
BEBYGGELSESSTRUKTUR

I motsetning til Kanalslettas mer rendyrkede 
kontorbebyggelse er det i Koppholen 
ønskelig å legge til rette for en større grad av 
kombinasjonsbygg med kontor og produksjon/
verksted/testlab. Dette er en form for bebyggelse 
som allerede kjennetegner området og som er 
godt egnet for det fremtidige formålet. Byggene 
har gjerne en kontordel med 3 til 4 etasjer og et 
2 til 3 etasjers høyt produksjons- eller lagerlokale 
som fysisk er forbundet med kontordelen. 

Sør for Forusbeen er det i dag tillatt en 
utnyttelsesgrad på maksimalt 200%. I dette 
området er det i hovedsak ønskelig med 

kombinasjonsbygg. Vi anbefaler en etasjehøyde på  
2-4 etasjer, men på enkelttomter kan det tillates 
høyere bygg for å markere viktige punkt. Dette 
er særlig aktuelt i krysset ved golfbanen der de tre 
kommunene møtes. 
Generelt for området sør for Forusbeen 
anbefales det en utnyttelse på 250%. Unntaket 
er messeområdet  hvor det må settes av arealer 
til aktiviteter og kontinuerlig utstilling av nye 
produkter og oppfinnelser. 

På nordsiden av Forusbeen er det i dag tillatt 
en maksimal utnyttelsesgrad på 150%. Dette 
området har et stort fortetningspotensiale, 
både innenfor allerede utbygde områder og 
på stripen langs Forusbeen. Her anbefales 
det en utnyttelsesgrad på ca 250 %. De 
allerede utbygde områdene anbefales fortettet 
med kombinasjonsbygg på eksisterende 
parkeringsareal.
Langs Forusbeen anbefales det utbygging 
av kontorfellesskap for mindre bedrifter og 
gründerbedrifter med fellesfunksjoner  i første 
etasje. Her kan utnyttelsesgraden være noe 
høyere, opp mot 270%.

Rundt krysset Forusbeen/Lagerveien bør det 
bygges mindre paviljongmessig bebyggelse som 
inneholder servicefunksjoner og nærhandel som 
server de som jobber i området. 

Generelt bør det stilles krav til at bebyggelsen i 
området bør ha en større grad av aktive fasader 
i de nedre etasjene slik at aktiviteten i større 
grad eksponeres ut mot omgivelsene. Mye av 
produksjonen foregår i dag i introverte bygg og 
gir lite tilbake til omgivelsene
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FASEINNDELING KOPPHOLEN
FASE 1:

Styrke eksisterende sammenhenger og legge til rette for nye

Forusbeen

M
askinveien

Eplehagen Creator 
Makerspace

Creator 
Makerspace
verksted

Tvedt

Forusbeen

Lagerveien

M
askinveien

Eksisterende grønnstruktur

Vann Gangveier

Busstopp

Viktig møteplass

Nye overganger 

GREP A:  Etablere forbindelser

Det er svært få overgangsfelt for gående og 
syklende over Forusbeen. Derimot er det flere 
broer over kanalen i forlengelsen av de nord-
sørgående gatene. I tilknytning til broene bør 
det etableres krysningspunkt over Forusbeen 
for å knytte sammen eksisterende aktører og 
møteplasser. Creator Makerspace har blant annet 
verksted/showroom i den gamle brannstasjonen 
og gangforbindelsen mellom denne og 
kontorlokalet i Lagerveien bør styrkes.
Disse overgangene vil være første steg i å bryte 
ned Forusbeen som bilvei og de bør være noe mer 
enn standard hvitstripede felt. 

Brannstasjonen har potensiale for å bli et viktig 
representasjonspunkt for Koppholen som 
innovasjonshub - da må den gjøres mer synlig og 
tilgjengelig.

GREP B: Det kreative uttrykket.

Koppholen har i idag et grått og ensformig 

uttrykk. Skal kjerneområdet utvikle seg som 
et sted for innovasjon og kreativitet bør dette 
signaliseres visuelt. Kunst og farger vil være gode 
verktøy for å formidle skaperkreftene som bor her. 
Et sted å starte kan være å gi de nye overgangene 
over Forusbeen et sterkt visuelt og kreativt 
uttrtykk. 

Det finnes mange eksempler på kreative 
overgangsfelt og ledelinjer. Disse er med på å 
signalisere at det skjer noe spennende i området. 
Kunstnere kan stå for utformingen og utførelsen 
av overgangene, og konseptet kan utvides til å 
dekorere større flater feks utenfor Makerspace 
kontorer, brannstasjonen og Tvedtsenteret.

På Koppholen er det bilen som dikterer bevegelsene og de ulike aktørene oppleves som 
egne øyer uten broforbindelse. Med enkle virkemidler kan man begynne å sy sammen 

området ved å fremheve aktørene og forbindelsene mellom dem. 
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1. Designer-overgangsfelt, London 2. Malt 
torgplass Santiago 3. Overgangsfelt, Madrid 4. 
dekorert overgangsfelt 5. Dekorert gangvei, Canada

Illustrasjonsdiagram
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Makerspace
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Makerspace
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Tvedt
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FASEINNDELING KOPPHOLEN

GREP A:  Midlertidige kontorlokaler
 
De eksisterende generatorene ligger i et hjørne av 
kjerneområdet. Aktiviteten bør trekkes innover i 
området og utvikles ved hjelp av nye generatorer. 
Vi foreslår at kommunens parkeringsplass foran 
sentrallageret blir et område for midlertidige 
kontorplasser for oppstartsbedrifter og gründere. 
Her kan man ha en blanding av åpne utekontorer 
som er tilgjengelig for alle med strømtilkobling og 
wifi, og midlertidige lavterskelkontorer til leie for 
en billig penge. Her gir man gründermiljøet en 
samlet møteplass og man stimulerer til samarbeid 
og coworking. Samtidig vil aktiviteten generere en 
sterk signaleffekt for kjerneområdet.

GREP B: Parkering i Lagerveien reduseres

Den viktigste forbindelsen i kjerneområdet er 
Lagerveien. Selve veien er forbeholdt bussen, 
men de omkringliggende parkeringsplassene er 

sterkt traffikerte og dårlig tilrettelagt for gående. 
Matsalen har allerede begynt å etablere små 
tiltak langs veien, små parsellhager til dyrking av 
urter og humlevennlige blomster, samt en liten 
eplehage. Dette initiativet bør videreutvikles og 
man bør fortsette å beplante og møblere denne 
aksen. Parkering bør samles i felles parkeringshus 
og parkeringsplassene langs Lagerveien bør 
frigjøres til rekreasjonsformål og gangforbindelser.

GREP C: Showroom ved brannstasjonen

Området utenfor brannstasjonen tilrettelegges for 
showroom og messeaktivitet.

Midlertidige kontorlokaler på Sentrallagertomta vil være med på å etablere et 
nytt tyngdepunkt i området og være startskuddet for utviklingen av det framtidige 
kjerneområdet. Billige lokaler for start-up bedrifter vil booste næringen og skape et 

levende sted ved at aktiviteten og transformasjonen synliggjøres.

FASE 2:
Etablere kontorlokaler for startup bedrifter
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1. Kontainer, Seoul 2. Midlertidig kompostbygg, 
Beijing 4.Gatekontor, Kvadraturen Oslo 
5. Utekontor, kvadraturen Oslo.

Illustrasjonsdiagram
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Bussvei ferdigstilt Busstopp dagens

Busstopp fremtidig

Kryssituasjoner

Planlagt bussvei

Nåværende busstrasé

1

223

Forusbeen

Lagerveien

Vassbotnen

FASEINNDELING KOPPHOLEN
FASE 3:

Innovasjonshub

GREP A: Møteplassen

På sørsiden av krysset mellom Lagerveien 
og Forusbeen etablerer inngangsportalen 
til kjerneområdet. Dette i form av et 
mobilitetspunkt som  kjennetegnes av 
sykkelpaviljong og informasjonstårn. På 
vestsiden av plassen etableres felles kantine 
og spiseområdet for hele næringsparken. 
Dette i kombinasjon med kontorlokaler for 
oppstartsbedrifter som skaper liv i gaten. På 
østsiden utvikler man messeområdet videre 
og bruker flaten til å kontinuerlig stille ut 
nye produkter og oppfinnelser.

GREP B: Sentralparken etableres  

Grøntdraget ved Koppholen kobles 
sammen med grøntdraget ved Kanalsletta 
og sentralparken blir til. Sammen blir dette 

Sentralparken for området Kanalsletta og 
Koppholen. Dette blir en aktiv park med 
sportsbarer, spisesteder og andre aktiviteter.

GREP C: Bygge opp en ny næringspark og 
fortette 

Sørvest i kjerneområdet bygger man 
opp en ny næringspark med hovedsaklig 
kombibygg og mindre kontorlokaler. 
Utviklingen fortsetter på sikt på andre 
siden av Forusbeen opp mot det etablerte 
torget ved Kanalsletta. Med en gradvis 
fortetting vestover legger man til rette for 
at Kanalsletta og Koppholen på sikt vokser 
sammen.  

Koppholen som en samlet lekeplass for kreativ innovasjon og produksjon etableres. 
Bedriftene møtes og sosialiserer i et felles spisehus og andre delte funksjoner. Man får 

på nytt en oppblomstring av kombinasjonen mellom kontorplass og verksted som er en 
kjent form på Forus.
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IllustrasjonsdiagramBussvei ferdigstilt Busstopp dagens

Busstopp fremtidig

Kryssituasjoner

Planlagt bussvei

Nåværende busstrasé

1

223
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BUSSVEIEN
ALTERNATIVE LØSNINGER

PLANLAGT BUSSVEI

Den planlagte bussveien skal følge kanalen 
som løper diagonalt gjennom 
kjerneområdet. I dag  går det også en 
gangsti langs kanalen. Området har allerede 
grønne kvaliteter med et stort potensiale for 
forbedring.

UTFORDRINGER OG HENSYN 

Bussveien må ligge på sørsiden av 
kanalen for at denne skal løpe effektivt fra 
eksisterende bussvei langs Vassbotnen. Ved 
kobling til Lagerveien blir det behov for å 
legge en større bro over kanalen som også 
får funksjon som et kryss. Dette vil bryte 
opp kanalen som grønnstruktur i tillegg til 
å skape en ny veibarriere. Ved etablering 
av bussvei her er det kritisk viktig at denne 

bygges på en måte som i minst mulig grad 
gjør den til en barriere, gjerne med en 
shared space-struktur som harmonerer med 
grønnstrukturen langs kanalen. Gangstien 
som eksisterer delvis på nordsiden må 
bevares og bearbeides med flere overganger. 

En annnen utfordring er at man får to 
parallelle krysspunkter som må løses for 
fotgjengere, syklister, kollektivtrafikk og 
varebiler. 

Forusbeen er idag en bred bilvei som bør 
brytes ned til en mer gåvennlig, grønn 
gate. Samtidig planlegger man å bygge en 
ny bred bussvei i en allerede eksisterende 
grønn akse. Man kan spørre seg om dette er 
hensiktmessig? En bussvei i diagonalen vil 
skjære igjennom kjerneområde på en svært 
ugunstig måte.

Den planlagte bussveien skal følge kanalen som løper diagonalt gjennom 
kjerneområdet. I dag  går det også en gangsti langs kanalen. Området har allerede 

grønne kvaliteter med et stort potensiale for forbedring.
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Bussvei ferdigstilt Busstopp dagens

Busstopp fremtidig

Kryssituasjoner

Planlagt bussvei

Nåværende busstrasé

Forusbeen

Lagerveien

Vassbotnen

Bussvei ferdigstilt Busstopp dagens

Busstopp fremtidig

Kryssituasjoner

Planlagt bussvei

Nåværende busstrasé

Forusbeen

Lagerveien

Vassbotnen

Diagram planlagt bussvei

Diagram alternativ bussvei

Utekontor

Felles 
spiseplass

Showroom/messer

SENTRALPARKEN

Nytt næringsområde: 
kategori 2 og små 

kontorer

TORGET

SENTRALPARKEN

Potensiell utvidelse av næring

Potensiell utvidelse av næring

Sykkelpunkt

Gågate
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KJERNEOMRÅDE 3

FLASKETORGET

BEBYGGELSE INDUSTRI - LOGISTIKK

1
2

3

4

Strategisk retning: Urbant knutepunkt

40

Flasketorgets sentrale plassering gjør det til et opplagt knutepunkt mellom Forus Vest, 
Forus Øst og fjorden, først og fremst for gående og syklende. Her er det potensiale for 
å utvikle en opplevelsesrik og  folkerik allmenning som tilbyr rekreasjonsmuligheter, 

aktiviteter, servicetilbud og nærhandel for de som, bor og jobber på i Flasketorget og i 
nærområdet. 



ANALYSE

Navnet «Flasketorget» henspeiler på områdets 
30 år lange historie som bryggeritomt for Tou 
og Ringnes. Etter nedleggelsen av bryggeriet har 
området gradvis utviklet seg til et næringsområde 
med hovedvekt på handel, kontor og opplevelse. 
På området i dag er det blant annet bygg- og 
interiørrelaterte butikker, dagligvare, lekeland, 
bilverksted, treningssenter, gjenvinningsindustri, 
kontorvirksomhet og hotell. Området tiltrekker 
seg allerede både lokale og regionale brukere.

Flasketorget ligger sentralt plassert inntil et 
viktig trafikalt knutepunkt på Forus. Her møtes 
Forusbeen og bussveien som skjærer gjennom 
området og deler det i to. På østsiden har området 
en mer utflytende karakter med store næringsbygg 
omgitt av parkeringsareal. Byggene mangler en 
klar orientering og fremstår som flytende øyer. 
Området har også innslag av bolig. Overgangen 
mellom boligområdene og næringsområdene er 
tidvis relativt direkte.
Vestsiden preges av større frittliggende 
næringsbygg som i liten grad henvender seg 
ut mot bussveien, og som betjenes via en liten 
stikkvei fra Forusbeen. De to områdene ligger 
tett på hverandre geografisk, men adkomsten 
og byggenes orientering gjør at de har lite med 
hverandre å gjøre.

Flasketorget grenser til mange områder med ulik 
karakter og innhold. I øst grenser det til det gamle 
inustriområdet på Lura Øst og til boligområdene 
Forane og Forusstraen. I sør grenser det til det 
store etablerte boligområdet på Lura, og mot vest 
grenser det til Travbanen og «kontorbyen Forus». 
I nord ligger bolig- og grøntområdet Godeset og 
planområdet for den nye Forus-Øst-planen.

Styrker
• Sentral plassering med mange potensielle 

brukere.
• Nærhet til grøntområder, boligområder og 

potensielle publikumsmagneter
• Sterke aktører som allerede har satt i gang en 

transformasjonsprosess

Svakheter
• Utflytende uterom, mangel på grønne 

kvaliteter
• Trafikale utfordringer, todelt område
• Manglende forbindelser

AVGRENSNING AV OMR ÅDET

Flasketorget avgrenses naturlig av viktige 
veiforbindelser mot nord og mot øst, og mot 
friområdet Myklaberget i sør. Vi har valgt å 
innlemme næringsområdet vest for bussveien 
siden dette vil styrke torget som knutepunkt. 
Ved å opprette en sterk kobling over bussveien 
vil vi knytte Forus vest og Forus øst tettere 
sammen for gående og syklende. Dette vil også 
være essensielt for å få til en sammenhengende 
grøntstruktur øst-vest på Forus. Strategien for 
Flasketorget forutsetter derfor at travbanen består 
og videreutvikles som grøntområde. 

IDENTITET

Flasketorget har i dag en uklar identitet som 
først og fremst er forbundet med sterke aktører 
i området. Viktige identitesgivende faktorer er 
trekkplastere som Leos Lekeland, vel etablerte 
interiørrelaterte butikker, kontorkomplekset 
2020- Park og travbanen med sitt aktive 
hestemiljø. En annen viktig faktorer er stedets 
historie som bryggeritomt. 

Flasketorgets identitet i fremtiden vil i stor 
grad knyttes til stedet som knutepunkt. 
Målet er at veien fra ett området til et annet 
alltid skal gå via Flasketorget. Dette legger 
grunnlaget for en levende allmenning som 
tilbyr rekreasjonsmuligheter, aktiviteter, 
servicetilbud og nærhandel for de som bor, 
jobber og besøker området. Kombinasjonen av 
et rikt aktivitetstilbud, bolig og næring gjør at 
Flasketorget kan bli et aktivt område både på 
dagtid og kveldstid.

STR ATEGI

Flasketorgets sentrale plassering gjør det til et 
potensielt knutepunkt mellom Forus Vest, Forus 
Øst og fjorden. Overgangen mellom områdene 
er i dag diffuse og Flasketorget kan bli den 
manglende linken som knytter disse sammen. 
Området har tilgang på mange typer brukere og 
dermed mulighet for å bli et allsidig knutepunkt 
med blandede funksjoner som server både 
arbeidstakere, beboere og besøkende. 

Mellom 2020-park og Gamle Tou Bryggeri ligger 
en stor parkeringsplass som kan leses som en 
begynnende torgstruktur. Dette torget bør få en 
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klarere avgrensning og legge føringer for hvordan 
eksisterende bygninger og nybygg orienterer 
seg utover. Torget bør ha sidegrener til viktige 
overganger mot omrkingliggende områder, og 
Bussveien og Forusbeen må brytes ned som 
barrierer for fotgjengere der de skjærer gjennom 
kjerneområdet. 

En opphopning av næringsbebyggelse ut mot de 
eksisterende veitraséene skjermer allmenningen 
og nye boligområder mot trafikk og støy. Størst 
næringskonsentrasjon finner vi ut mot veitraséene  
og i de nedre etasjene ut mot almenningen. 
Andelen bolig i de nye bebyggelsesstrukturene 
øker ut mot omkringliggende boligområder og 
friområder. 

Flasketorget har en blandet brukergruppe, 
dette gjør at det er  grunnlag for å etablere flere 
typer næring og servicevirksomheter i området. 
Servicefuksjoner som frisør, legekontor og 
tannlege, og nærhandel som matbutikker og 
blomsterbutikk kan serve både beboere og 
besøkende. Dette gjelder også serveringssteder 
som kaféer og puber. Den sentrale plasserignen 
gjør det også interessant å se på plassering 
av offentlige institusjoner som barnehage og 
videregående skole.

Området har i tillegg allerede en regional 
brukergruppe som oppsøker sterke aktivitets- og 
opplevelsesaktører som har etablert seg her, blant 
annet travbanen og Leos Lekeland. Dette kan 
videreutvikles og bli en viktig identitetsfaktor 
for området. Det bør etablere flere aktivitets- og 
opplevelsestilbud rundt allmenningen, også 
lavterskeltilbud for lokale brukere. Tilbudet 
bør rettes mot et stort spenn av alders- og 
brukergrupper og i mer åpne former enn de 
eksisterende opplevelsesentrene. Eksempelvis kan 
Geitastova 14 ribbes og bli en åpen klatrepark 
i forbindelse med allmenningen. Det kan 
også etableres en Skate-på-skulptur-park, en 
utradisjonell skatepark som også er fin å se på. 

Å investere i opparbeidelsen av god infrastruktur 
for gående og syklende og en allmenning av 
hvor folk ønsker å oppholde seg, vil være et 
løft for Flasketorget i seg selv og  en kvalitet 
for områdene rundt. Flasketorget har en unik 
plassering mellom allerede folkerike områder, 
og det er en naturlig valgt trasé for gående og 
syklende som skal bevege seg fra ett område til et 

annet.  Forholdene ligger absoultt til rette for å få 
til et urbant og mangfoldig byrom. Dette er noe 
som vil komme alle parter til gode, både beboere, 
næringsdrivende, arbeidstakere og grunneiere.

UTNYTTELSESGR AD OG 
BEBYGGELSESSTRUKTUR  

Flasketorget kan deles inn i ulike delområder 
med overvekt av enten bolig eller næring. 
Områdene nord-øst for allmenningen blir 
rene næringsområder. Disse kjennetegnes av 
tett bebyggelse for kontor, hotell og handel. 
Vi anbefaler en utnyttelsesgrad på ca 300% og 
en bebyggelse på 5-6 etasjer ut mot bussveien 
og Forusbeen, og en nedtrapping inn mot 
allmenningen. Det bør stilleskrav til at alle bygg 
skal ha aktive fasader ut mot gater og allmenning.

Områdene sør-vest for almenningen har 
kombinert formål med bolig og næring og 
en økende næringsandel intill bussvei og 
allmenning.  Vi anbefaler en utnyttelsesgrad på 
opp mot 250% med en gradvis nedtrapping mot 
omkringliggende boligområder og friområder. 
Mot gater og allmenning bør det stilles krav 
til at bebyggelsen skal ha aktive fasader med 
fellesfunksjoner, nærhandel, service og opplevelser 
i de nedre etasjene. 
Ut mot bussveien kan bebyggelsen ha en 
etasjehøyde på 5-6 etasjer, høyden trappes ned til 
3-4 sørover, vestover og østtover. 

I kjerneområdets nordøstre hjørne er det et 
eksisterende boligområde som allerede er under 
transformasjon. Her bygges det blokkbebyggelse 
med 4-6 etasjer og ca 250 % utnyttelsesgrad. 
Resten av området bebygges med tilsvarende 
utnyttelsesgrad og med en form som gjør at det, 
sammen med tilhørende grøntområde, skaper en 
ramme rundt torget.
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FASEINNDELING FLASKETORGET
FASE 1:

Tilrettelegging for opphold og transformasjon

Nye boligbygg Busstopp

Bygg transformeres

Bygg rives

Torgetablering på parkeringsareal

Eksisterende grønnstrukturGREP A: Torg utenfor 2020-park

Utenfor bygget 2020-park er det 
opparbeidet et lite uteareal med benk, 
beplantning og gangstier. Her bør 
parkeringsarealet reduseres og området for 
beplantning og opphold utvides. På denne 
måten kan man skape et miljø som gir 
mulighet for utendørslunsj og kaffedrikking.

Utenfor bygget står det et stativ for 
regionens bysykkelsystem. Ved å redusere 
parkeringen har man også anledning 
til å utvide dette og promotere en mer 
bærekraftig transportmetode.

På torget markeres soner med det visuelle 
språket til den urbane aksen. Dette sprer 
seg også til fasadene på eventuelle bygg som 
skal rives. Dette er med på å vekke interesse 

for stedet og signalisere at en spennende 
transformasjonsprosess er i gang.

GREP B: Transformasjon av bygg
Bygget med adresse Forusparken 10-32 
(Gamle Tou Bryggeri) er en massiv og 
vidstrakt struktur som fungerer som en 
barriere for bevegelse nord-sør på tomten. 
Det vanskeliggjør videre utbygging siden 
det skaper en tydelig bakside. 
Bygget bør transformeres slik at det 
dannes en passasje som en fremtidig urban 
allmenning kan gå gjennom. Byggets 
fasader åpnes opp og aktiviteten på innsiden 
eksponeres i større grad ut mot torget.

GREP C: Boligområde etableres
Det eksisterende boligområdet mot 
transformeres og omslutter torget mot øst.

Flasketorget består av store næringsbygg omgitt av utflytende parkeringsareal. Byggene 
orienterer seg i alle retninger og uteområdene mangler struktur og hierarki. 

Området har potensial til å utvikle seg til et urbant byrom med blandede funksjoner 
som forbinder og inviterer til opphold. Utviklingen bør starte med å bygge opp under 

den begynnende torgstrukturen.
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Bygg rives

Torgetablering på parkeringsareal

Eksisterende grønnstruktur
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1.Papirøen, København 
2. Mathallen, Vulkan Oslo
3 -4. Telenor hovedkontor, Fornebu
5.Malmø mathall



Urban allmenning

Bolig

Blandet bolig og næring

Ny VGS

Bygg transformeresNytt næringsbygg

Gradvis utbygging

Ekstremsportsaktiviteter utendørs

Nytt aktivitetsbygg

Busstopp

Urban allmenning

Bolig

Blandet bolig og næring

Ny VGS

Bygg transformeresNytt næringsbygg

Gradvis utbygging

Ekstremsportsaktiviteter utendørs

Nytt aktivitetsbygg

Busstopp

FASEINNDELING FLASKETORGET
FASE 2:

Urban allmenning og nye aktiviteter

GREP A: Sammenhengende urban 
allmenning

Etter transformasjon av Forusparken 10-32 
opparbeides gradvis en sammenhengende 
urban allmenning med forgreninger 
til omkringliggende områder. Som en 
start opparbeides traséer med samme 
visuelle språk som den urbane aksen. Der 
allmenningen krysser bilveiene opparbeides 
det tydelige krysningspunkt hvor gående og 
syklende har prioritet. 
Allmeningen strekkes i retning vest mot 
grøntområdet travbanen, og i retning øst 
mot kyst og potensielt nytt togstopp. Den 
får midlertidig innhold i form av temporær 
arkitektur og midlertidige parker. 
 

GREP B: Etablering av 
opplevelsessenter 
Opplevelsessentre og lavterskel 

aktivitetstilbud etableres med god 
eksponering mot allmenning.

GREP C: Utbygging 

Nytt næringsbygg etableres mot Bussveien 
for å støtte opp om allmenningen og 
skape en buffer mot nytt boligområde ved 
Myklaberget. Bebyggelse med blandet 
næring og bolig bygges gradvis i retning 
Lura hvor også ny videregående skole 
etableres.  VGS flyter ut i allmenningen har 
denne som sin skolegård.
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1. Saleba Cube klatrehall, Italia 2. 
Skating på skulptur 3. Skating på 
kunst 4. Basketbane og torg, Rotter-
dam 5. Trampolinepark i hangar, 
Melbourne
6. Skating på skulptur, Melbourne 
7. Skating på skulptur, Seattle
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FASEINNDELING FLASKETORGET
FASE 3:

Videre utbygging

GREP A: Komplett utbygging

Områdene nord for allmenningen på begge 
sider av bussveien blir rene næringsareal 
med med god eksponering mot vei og 
allmenning. 
Virksomhetene sør for allmenningen 
vest for bussveien relokalisers til det nye 
næringsområdet. Området ut mot det 
fremtidige grøntarealet på travbanen 
frigjøres til boligformål. 

Opplevelsessenteret for ekstremsport 
utvides. 

GREP B: Videreutvikling av allmeningen
Etterhvert som bebyggelsen rundt torget 
kommer på plass oppgraderes allmenningen 
til et bredt, bilfritt byrom med funksjoner 
som mobilitetspunkt, uteservering, opphold 
og lek. Det finnes også mulighet for å få 
frem en nåværende skjult kanal som vil gi 

almenningen en gjennomgående blågrønn 
åre.
Allmenningen strekker seg videre ned 
til fjorden og knytter omkringliggende 
områder tettere sammen med turområdene 
langs Gandsfjorden og en eventuell 
gjenåpnet Forus Stasjon.
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Urban allmenning

Nye boliger

Blandet bolig og næring

Ny VGS

Nytt næringsbygg

Relokalisering av næring

Ekstremsportsaktiviteter utendørs

Nytt aktivitetsbygg

Busstopp

Mulig ny togstasjon

Urban allmenning

Nye boliger

Blandet bolig og næring

Ny VGS

Nytt næringsbygg

Relokalisering av næring

Ekstremsportsaktiviteter utendørs

Nytt aktivitetsbygg

Busstopp

Mulig ny togstasjon
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1. Multifunksjonstorg, Emmen i Nederland 
2. Torg, Boston 
3. Teglverksdammen, Oslo 
5. Vulkanområdet, Oslo
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KJERNEOMRÅDE 4

Forussletta Sør har en særegen bebyggelsesstruktur som skiller området fra de andre 
kjerneområdene. Lave bygninger ordnet på rekke eller i kvartaler gir assosiasjoner 

til Las Vegas og LA. Karakteristiske amerikanskinspirerte bygg står som monumenter 
over tidlig oljealder. Ved å ta vare på særpreget, fortette den eksisterende strukturen 

og skape gode traséer for gående og syklende, har Forussletta Sør potensiale for å bli et 
spennende område med kombinasjon av bolig og småskala næring.

FORUSSLETTA SØR
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Strategisk retning: ”Lille Vegas”, utvikle områdets egenart
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ANALYSE

Plassert mellom Flasketorget og Kvadrat ligger 
Forussletta Sør. Området er i dag et rent 
næringsområde som grenser til det etablerte 
boligfeltet på Lura i øst og til boligområdet 
Torvmyra i nord. I vest grenser området til 
”bigbox”-området mot E-39 og i sør til Kvadrat. 
Bussveien skjærer gjennom området i en rett 
linje og deler det i en østlig og en vestlig del. I 
Øst ligger næringsbyggene på rekke orientert 
mot bussveien. I vest er bebyggelsen ordnet i 
en kvartalstruktur og byggene henvender seg 
stort sett mot sekundærveiene som går ut fra 
Forussletta. 

Området er tilrettelagt for næring og er i seg selv 
fattig på grønne kvaliteter. Det har flotte siktlinjer 
mot landbruksorådet vest for E-39, mot Ulsberget 
i nord og glimtvis mot fjellene langs Gandsfjorden 
i øst. Området ligger relativt nær eksisterende 
grøntområder, men det mangler gode forbindelser 
for gående og syklende. Generelt er området 
dårlig tilrettelagt for myke traffikanter.
Spesielt oppleves bussveien som en barriere, 
den har få krysningspunkt med stor innbyrdes 
avstand. 

Området er et rent næringsområde. Flere 
interiør-, bygg og bilrelaterte nisjeforretninger 
og verksteder holder til her. Det er også 
spesialforretninger for tv og lydsystemer og 
virksomheter innen tele- og datakommunikasjon. 
Generelt for virksomhetene er det at de som regel 
har et verksted i tilknytning til kontor eller utsalg. 

Forussletta Sør har en særegen bebyggelsesstruktur 
som er identitetsgivende for området. I 
motsetning til de andre kjerneområdene som kan 
tåle relativt høy tetthet bør man på Forussletta 
gjøre en mer småskala og infill-basert fortetting. 

Styrker
• Særegen bebyggelsesstruktur
• Flotte siktlinjer, rolig område
• Kort avstand til eksisterende boligområder
• Indre gateløp med potensiale for å bli gode 

traséer for gående og syklende.
Svakheter
• Dårlig tilrettelagt for gående og syklende, 

bussveien utgjør en stor barriere.
• Fattig på grønne kvaliteter
• Hovedgaten har en skala som er lite 

håndgripelig for fotgjengere.

• 
AVGRENSNING AV OMR ÅDET

I øst går det et klart skille mot boligområdet 
på Lura. Tilsvarende går det et klart skille i 
grensen mot ”bigbox”-området langs E-39- Her 
endrer byggene skala, og området preges av store 
virksomheter og store varehus. I nord har området 
et naturlig avgrensning mot Løwenstrasse, og i 
sør går det et skille ved Lindeveien der området 
snevres inn og treffer Kvadrat. Området har en 
utstrekning på ca 200 daa.

IDENTITET

”Lille Vegas”

Området har en særegen bebyggelsesstruktur som 
gir assosiasjoner til Las Vegas og LA. Området er 
tilholdssted for mange verkstedsbaserte bedrifter, 
dette er en type næring som ikke lenger er tilstede 
i bysentraene og som tilfører stedet en interessant 
dimensjon.  Med en sympatisk og småskala 
bebyggelse og et stort fortettingspotensial, har 
Forussletta Sør potensiale for å bli et spennende 
og variert område med kombinasjon av bolig og 
næring.

STR ATEGI

Forussletta Sør har en etablert struktur og mange 
små aktører. En transformasjon av området bør 
skje langsomt og i stor grad ta hensyn til beboere 
og næringsdrivende. Her ligger det til rette for en 
mer infill-basert tilnærming. 
Det er ønskelig å ivareta områdets næringsprofil 
med innslag av verkstedsbasert virksomhet, 
samtidig bør det etableres flere tilbud som server 
de som bor og jobber i området. Eksempler på 
verkstedsbaserte virksomheter som er forenelig 
med boligformål kan være sykkelverksted, 
verksted for reparasjon av elektrisk utstyr, 
møbelsnekkerverksted og repair café.

Området er langstrakt og har samme rettlinjede 
struktur fra nord til sør. Omtrent på midten, 
der  Luramyrveienkun og sykkelruta fra Lura 
Bydelssenter treffer Forussletta, er det etablert 
bakeri og bensinstasjon med servering. Området 
er en sped begynnelse på et sentrum og krysset 
kan bli et startpunkt for en transformasjon av 
sletta.

Forussletta er i utgangspunktet et folkelrikt 
område. Det er omgitt av store boligfelt, men 
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det er  liten interaksjon på tvers. Dette skyldes 
nok blant annet at Forussletta i stor grad har 
en regional brukergruppe, det er få tilbud som 
server lokalsamfunnet. En annen viktig faktor er 
områdets strenge nord-sørgående båndstruktur 
som det er vanskelig å krysse for myke traffikanter.
Å bryte ned bussveien som barriere ved å etablere 
et tydelig krysningspunkt for gående og syklende 
er første steg for å øke flyten av folk. Krysset 
utvikles på sikt til et torg  og mobilitetspunkt, og 
busstoppet på strekket flyttes hit.

Gang- og sykkelveien fra Lura Bydelssenter 
trekkes over bussveien og videre gjennom 
den vestlige delen. Dette utvikles til en grønn 
allmenning som øker tilgjengeligheten for 
gående og syklende. På sikt videreutvikles denne 
og det skapes en forbindelse over E-39 som 
knytter området sammen med det regionale 
grøntdraget. Tilsvarende trekkes sykkelruta helt 
ned til Rissebærstraen og til sykkelveien langs 
Gandsfjorden.
I vest etableres det en grønn buffer mot ”bigbox”-
området. Denne skaper et tydelig skille mellom de 
to områdene og skjermer fremtidige boliger mot 
kategori 3-virksomhetene som ligger her.
 
Rundt torget etableres det servicefunksjoner, 
nærhandel og møtesteder for de som bor og jobber 
i området. I tillegg utvikles det indre gateløpet 
mellom Luramyrveien og Forussletta til en 
foretrukket trasé for gående og syklende, denne 
kjennetegnes av det visuelle språket til den urbane 
aksen. Området fortettes med  ny bebyggelse som 
har aktive fasader ut mot den indre traséen, og 
som inneholder en blanding av bolig og næring.

Øst for bussveien etableres det boliger i 
forlengelsen av det eksisterende boligfeltet. 
Grensen mellom nye og eksisterende boliger 
mykes opp og det etableres et grøntdrag med 
forbindelser på tvers. 
Ut mot bussveien, på begge sider, bebygges de 
åpne arealene med næringsbygg som har aktive 
fasader ut mot veien. På denne måten får vi et mer 
definert og interessant gateløp.

I tillegg til opparbeidede uterom langs den urbane 
aksen og internt i boligområdet i øst, er det behov 
for å sette av større grøntareal til rekreasjon og 
lek. Vi foreslår å etablere en park i kjerneområdets 
nordøstre hjørne. Denne vil fungeres som et 
sammenbindende element mellom de ulike 
boligområdene. I tillegg er det mulighet for å 
etablere en park i kjerneområdets sørvestre hjørne, 

her er det et større ubebygd område med gamle, 
flotte løvtrær. Parken kan bli et bindeledd mellom 
Forussletta Sør og Kvadrat.

Torget og den grønne allmenningen markerer et 
startpunkt for en transformasjon av Forussletta. 
Ved å opparbeide torg og allmenning med 
høy kvalitet vil tomtene rundt stige i verdi.  
Dette kan sette fart på en transformasjons- og 
fortettingsprosess. På sikt kan man forvente en 
smitteeffekt nordover og sørover, da blir det behov 
for å bygge ned bussveien som barriere i hele 
strekket.

 UTNYTTELSESGR AD OG 
BEBYGGELSESSTRUKTUR

På Forussletta bør vi bygge videre på strukturen 
som kjennetegner området. Det vil si lav 
bebyggelse i 2-4 etasjer. For å ivareta siktlinjene 
til landbruksområdet i vest og fjellene i Øst bør 
bebyggele med retning nord sør holdes i 1 til 2 
etasjer, bebyggelse med retning øst-vest kan være 
høyere.
Egenartet bebyggelse bør bevares og 
parkeringsarealer og brakkland bebygges med 
nybygg. På denne måten vil området få et 
sammensatt og variert uttrykk.
Genrelt for området anbefales en tetthet på ca 180 
- 200%.
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FASEINNDELING FORUSSLETTA
FASE 1:

Markere et startpunkt for transformasjon, legge til rette for opphold og myke 
trafikanter

GREP A: Bussveien brytes ned som 
barriere
I Krysset mellom sykkelruta og bussveien 
etablerer vi en tydelig overgang på tvers av veien 
hvor buss- og biltrafikk underordner seg myke 
trafikanter. Busstoppet på strekket flyttes hit.

GREP B: Etablering av småksala 
verksted ved etablerte møtesteder
I krysset finnes det allerede noen etablerte 
serveringssteder, Romsøe Konditori og 
kombinert bensinstasjon og Deli De Luca.
I tilknytning til disse etableres det småskala 
verksted, blant annet for reparasjon av sykler. 
Dette er med på å etablere krysset som et sted i 
folks bevissthet. 

 GREP C: Start på en grønn allmenning
Sykkelruta fra Lura Bydelshus trekkes videre 
gjennom kjerneområdet og ”bigbox”-

området. Det anbefales også at det etableres 
en forbindelse over E-39 som knytter området 
til det regionale grøntdraget. Dette legger 
grunnlaget for en større flyt av folk gjennom 
kjerneområdet. Forussletta blir en foretrukket 
trasé for folk som skal bevege seg fra øst til vest 
på Forus og mobiliteten for gående og syklende 
i Forusområdet får et løft.  En tilknytning til det 
regionale grøntdraget vil være en stor kvalitet 
for de som bor og jobber i området, og det vil 
kompensere for manglene grøntområder internt 
i kjerneområdet.

GREP D: Grønn buffer

I vest etableres det en grønn buffer mot 
”bigbox”-området. Denne skaper et 
tydelig skille mellom de to områdene og 
skjermer fremtidige boliger mot kategori 
3-virksomhetene som ligger her.

Forussletta er langstrakt og har samme rette struktur fra nord til sør. Der 
Luramyrveien treffer Forussletta er det en sped begynnelse på et sentrum. Her ender 
en viktig sykkelrute fra Lura Bydelssenter, og det er etablert bakeri og bensinstasjon 
med kafé. Dette er et potensielt startpunkt for en transformasjon av sletta. Det må 

etableres en tydelig overgang for gående og syklende, og krysset må styrkes som sted i 
folks bevissthet.

Eksisterende bygg (med kvaliteter) som bevares 

Eksisterende grønnstruktur

Midlertidige verksteder på parkeringsareal Nytt busstopp

Shared space / øking av overganger

Tomt bevares som den er

Forbindelse gående

Gradvis beplantning

Knoksen
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Eksisterende grønnstruktur
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Tomt bevares som den er

Forbindelse gående

Gradvis beplantning

Knoksen
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1.Papirøen, København 
2. Mathallen, Vulkan Oslo
3 -4. Telenor hovedkontor, Fornebu
5.Malmø mathall

1 2

3 4

5

1+2. Midlertidig verksteder sommerskole, Tyskland
3. Sykkelkjøkkenet Oslo, Gamlebyen Oslo
3. Byverkstedet, Oslo 
5. Midlertidig fotoverksted i lagerhall, NY



FASEINNDELING FORUSSLETTA
FASE 2:

Etablering av torg og urban akse, boligetablering i vest

GREP A: Etablering av torg
Grep A: Luramyrveien 53 rives og et 
etableres et torg. Dette utvikles til et 
sosial treffsted og et mobilitetspunkt 
med busstopp, sykkelutleie og tilhørende 
servicefunksjoner. Eiendommene inntil 
torget og allmenningen vil stige i verdi og 
sette fart på en transformasjon av området 
vest for bussveien. Området fortettes med 
kombinert bolig og næringsbebyggelse 
og første etasje forbeholdes næring og 
fellesfunksjoner. 

GREP B: Opprette en urban akse
Selv om tiltak i fase 1 gjør det lettere å 
krysse bussveien som fotgjenger, vil denne 
fortsatt ha en skala som gjør det utfordrende 
å skape gode rom for opphold og bevegelse. 
Det ligger derimot et potensiale i det 

indre gateløpet som løper parallelt med 
Fourssletta og Luramyrveien. Denne bør 
utvikles til å bli en foretrukket trasé for 
gående og syklende og få et visuelt uttrykk i 
tråd med den urbane aksen. Ny bebyggelse 
må støtte opp om traséen slik at det oppnås 
et variert gateløp og plassdannelser til glede 
for arbeidstakere og beboere.

 GREP C: Boligetablering i øst 
Øst for bussveien etableres det boliger 
i forlengelsen av det eksisterende 
boligområdet. I dag er det et skille i form 
av et grøntdrag mellom boligområdet og 
næringsområdet. Skillet mykes opp og det 
skapes grønne uterom med forbindelser 
på tvers til glede for nye og eksisterende 
boliger. Internt i boligområdet opparbeides 
det grønne uterom langs det indre, 
skjermede gateløpet. 

Torget videreutvikles og opparbeides som et sosialt treffsted og mobilitetspunkt.. 
Eiendommene inntil torget stiger i verdi, noe som kan sette fart på en 

transformasjonsprosess vest for bussveien. Øst for bussveien etableres det bolig i 
forlengelsen av det eksisterende boligfeltet på Lura.

Eksisterende bygg (med kvaliteter) som bevares 

Eksisterende grønnstruktur

Torg Nytt busstopp

Ny boligbebyggelse

Tomt bevares som den er

Traséer egnet for gående og syklende

Sittemuligheter/noe som skjer

Knoksen
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1.Papirøen, København 
2. Mathallen, Vulkan Oslo
3 -4. Telenor hovedkontor, Fornebu
5.Malmø mathall1-7. Wynwood, Miami



FASEINNDELING FORUSSLETTA
FASE 3:

Styrking av grøntstruktur, fortetting langs bussveitraséen

GREP A: Grønstrukturen styrkes
I kjerneområdet utvikles sykkelruten til en 
grøn allmenning. Dette legger grunnlaget 
for større flyt av folk og bryter ned den 
nord-sørgående båndstrukturen som 
preger området. I videreførelsen av dette 
kan sykkelruten fra Lura Bydelssenter få en 
tydelig kobling til Rissebærstraen og videre 
til turområdet langs Gandsfjorden. Dette 
er starten på en grønn kobling mellom 
Hafrsfjord og Gandsfjorden.
Nord og sør i området etableres det 
parker som markerer overgangen til 
omkringliggende områder. Parkene vil 
knytte de nye boligområdene sammen med 
de eksisterende og være et grønt løft for 
Luraområdet. 

GREP B: Fortetting langs bussveien
I forkant av bebyggelsen ut mot 
Forussletta er det i dag lange strekk med 
parkeringsplasser og rabatter. Dette 
gjør at gateløpet får en skala som det er 
vanskelig å forholde seg til for gående 
og syklende. Områdene fortettes med 
næringsbebeyggelse for å gjøre gateløpet 
mer definert og interessant. Byggene vil også 
fungere som en buffer for bakenforliggende 
gang- /sykkeltraséer og uterom.

Området er i seg selv fattig på grønne kvaliteter. For å oppnå god bokvalitet er det 
nødvendig å sette av tilstrekkelig areal til rekreasjon og lek. Det er også nødvendig å 
skape gode, opplevelsesrike forbindelser for gående og syklende som ikke bare er rene 

transportetapper. Den grønne almenningen videreutvikles og det etableres parker nord 
og sør i området. Bussveitraséen fortettes for å skape et mer definert og interessant 

gateløp.

Eksisterende bygg (med kvaliteter) som bevares 

Eksisterende grønnstruktur

Torg Busstopp

Ny bebyggelse

Tomt bevares som den er
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1.Grønn møteplass, Kina
2. Las Ramblas, Barcelona
3. Grønt innslag i byen
4. Botanisk hage i gaten, San Pablo



FASEINNDELING FORUSSLETTA
FASE 4:

Utviklingen brer seg nordover og sørover. Sammenhengende urban akse, midler-
tidige grønttiltak.

GREP A: Midlertidige grønttiltak 

Spesielt på østsiden av bussveien er det flere 
store bygninger som står tomme. Disse kan 
fylles med aktiviteter og midlertidig innhold 
og det kan lages midlertidige parker på 
parkeringsarealene som kompensasjon for 
manglende grøntområder. Enkelte av byggene 
kan på sikt innlemmes i den nye boligstrukturen 
og bli en del av grøntstrukturen med aktiviteter 
til glede for beboere og besøkende.

GREP B: Videre nedbryting av 
bussveien som barriere.

Etter hvert som strekket transformeres og 
fortettes nordover og sørover må plasskrevende 
virksomheter som ”Knoksen” relokaliseres slik 
at vi får en sammenhengende urban  og bilfri 
akse fra Torvmyra i nord til Kvadrat i sør. 
Det vil også være behov for å bryte ned 

bussveien som barriere ytterligere for å sikre 
interaksjon på tvers i hele strekket. Det bør 
også etableres en tydelig forbindelse over 
Løwenstrasse, på denne måten knyttes området 
sammen med Torvmyra, og støyskjermene 
rundt boligområdet kan etterhvert vike.
Bussveien bør på sikt bli  et ”shared space” der 
gående og syklende har hovedprioritet.

Området transformeres gradvis nordover og sørover fra torget og vi oppnår en 
sammenhengende urban akse fra Torvmyra i nord til Kvadrat i sør. Bussveien brytes 
ytterligere ned som barriere for å skape interaksjon mellom øst og vest. Underveis i 
transformasjonsprosessen benyttes tomme bygg og parkeringsareal til midlertidige 

grønttiltak for å kompensere for manglende grøntområder. 

Eksisterende bygg (med kvaliteter) som bevares 
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IKDP-Forus skal åpne for at det kan etableres bolig i kjerneområdene i Øst. 
Analysen av egnethet og mulighet for økt boliginnslag på Forus baserer seg på noen 

kvalitetskriterier. Disse er definert og utdypet ytterligere her.

BOLIGOMR ÅDER

TRANSPORT OG MOBILITET

Forus er idag et bilbasert området og ikke laget for 
at mennesker skal bevege seg på sykkel eller til fots. 
Et viktig premiss for bokvalitet er hvordan man 
beveger seg mellom jobb/skole/nærmiljø/butikk. 
Fremtidens boligområder må tilrettelegges godt for 
sykkel, gange og kollektivforbindelser. Transport 
skal være effektivt, men like viktig er det at det å 
forflytte seg i hverdagen skal være herlig. Gode 
forbindelser handler også hvordan omgivelsene 
man forflytter seg gjennom er utformet . Å sykle 
gjennom en grønn struktur eller et urbant landskap 
er en større kvalitet enn å forflytte seg raskt fra A til 
B sammen med tungtransport og annen bilbasert 
trafikk. Trygghet og skjønne omgivelser er viktige 
premisser for morgendagens mobilitet på Forus.

STEDSKVALITET

Stedskvalitet er et bredt uttrykk, men handler 
i dette tilfelle om kvalitet på utearealer. Er det 
noe direkte kontakt med blågrønne strukturerer, 
er det utsik til naturskjønne omgivelser? Er 
området i nærheten av opparbeidete turområder, 
rekreasjonsmål og evt treningsparker/anlegg.

STEDSIDENTITET

Stedsidentiteten kan knytte seg til mye, enten en 
sterk historisk identitet, strukturmessig identitet 
eller bare en følelse av natur eller urbanitet. 
Enkeltelementer kan være sterke historieforteller, 
f.eks den store gule krana på Forusstranda.  
Markante landemerker, orienteringspunkt, 

bygningstypologier eller sterke enkeltaktører kan 
også være viktige identitetsfaktorer.

EKSISTERENDE OFFENTLIG SOSIAL 
INFRASTRUKTUR OG FUNKSJONER

Tilknytning til eksisterende sosial infrastruktur 
handler i stor grad om avstander og forbindelser. 
Det er mange barrierer i Forusområdet, spesielt 
er trafikerte veier uten trygge overganger 
en utfordring. For å skape god bokvalitet 
er det essensielt å skape trygge, effektive og 
opplevelsesrike forbindelser/overganger slik at de 
eksisterende funksjonene blir lett tilgjengelige for 
beboerne.

GODE BO, LEVE- OG 
OPPVEKSTFORHOLD 

En viktig faktor for å bo og leve godt er trygghet, 
og spesielt trygghet i forhold til trafikk. Dette 
henger også sammen med faktorer som støy 
og luftforurensning. En annen faktor er godt 
naboskap, noe det tilrettelegges for gjennom å 
skape gode felles møteplasser som tilrettelegger 
for samhandling mellom ulike brukergrupper.  
Man må ha gode, logiske forbindelser som 
knytter beboere til jobb, skole, fritidsaktiviteter og 
grøntområder. 

GJENNOMFØRBARHET

Gjennomførbarhet kan avhenge av mange 
faktorer. Vi har tatt utgangspunkt i antall aktører, 
eksisterende områdestruktur og utnyttelse, samt 
områdets transformasjonspotensiale.

KAPITTEL 4

DEFINISJON AV KVALITETSKRITERIER
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SAMEKSISTENS/NABOSKAP

Dette kriteriet sier noe om forutsetningen for at 
bolig og næring skal kunne eksistere side om side 
uten å komme i konflikt. Alt etter hvilke typer 
næringsvirksomheter som holder til i et område vil 
det i ulik grad være behov for å skjerme eller skape 
interkasjon. Gjøres dette riktig kan formålene 
tilføre hverandre styrkende kvaliteter og legge 
grunnlaget for økt folkeliv. I et område som skal 
inneholde bolig bør det være en viss andel handel- 
og servicefunksjoner som server lokalsamfunnet.
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Flasketorgets sentrale plassering mellom områder med ulikt innhold gjør at det 
potensielt har tilgang på mange typer brukere. Dette kan gi grunnlag for et urbant, og 
opplevelsesrikt boligområde. Nærheten til eksisterende grøntområder og boligfelt gjør 

at beboere vil ha tilgang til rekreasjonsområder både i natur og i urbane byrom.

BOLISTR ATEGI FLASKETORGET
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• TRANSPORT OG MOBILITET:

Kollektiv
Området ligger i krysningen mellom bussveien/
RV44 og Forusbeen og vil ha god kollektivdekning 
når bussveien er ferdigstilt. Deler av området ligger 
innenfor nedslagsfeltet for Gausel Stasjon (1000 
meter radius), ved en eventuell gjenåpning av 
Forus Stasjon ligger det også innenfor nedslagsfeltet 
til denne. Avstanden er også relativt kort til lokale 
bussruter på Gamle Forusveien.

Gang-og sykkel:
Området kobler seg på fremtidig hovedsykkelrute 
langs bussveien og bydelsruta langs Forusbeen. Det 
er også knyttet til mer vage turstier som forbinder 
området med omkringliggende grøntområder, 
både til Forusstraen, Myklaberget og Godeset med 
overgang over Forusbeen.
Området mangler sikre krysningspunkter over 
RV44/Bussveien, dette er en forutsetning for å få 
til trygg skolevei.
Dagens gang-, sykkel- og turstier i området 
kjennetegnes av å være rene transportårer uten 
grønne kvaliteter eller annen opplevelsesverdi. 

STEDSKVALITET:

I nordvest grenser området til Ulsberget som er 
et større sammenhengende skogsområde med 
turstier. I sør grenser det til skogsområdet Stora 
Myklaberget. Mot vest grenser det til travbanen og 
tilhørende beitemarker. Mot øst åpner landskapet 
seg med flott utsikt mot fjellrekken langs 
Gandsfjorden. Området oppleves åpent og luftig 
og har lange siktlinjer.
Det er et potensiale for å gjenåpne bekken 
som fører vannmassene for Vassbotnen ned til 
Gandsfjorden. Det bør vurderes om dette kan 
utnyttes som en blågrønn ressurs i området.

Området ligger i et dalsøkk som er viktig for 
drenering av forurenset luft til Gandsfjorden i 
vinterhalvåret. Ved planlegging av bygde strukturer 
må det sikres at disse ikke bremser utluftingen.

Området ligger fordelaktig til mellom åser i 
nord og sør som skjermer for fremherskende 
vindretninger. Dette er en stor fordel med tanke på 
boligetablering.

Bortsett fra utsikt er stedet i seg selv fattig på 
blågrønne kvaliteter. En forutsetning for at 

området skal bli et godt sted å bo er at det 
skapes trygge forbindelser til omkringliggende 
grøntområder. Forbindelser som ikke utelukkende 
fungerer som transportakser, men som 
opplevelsesrike koblinger med grønne kvaliteter.

STEDSIDENTITET:

Identiteten til området er i dag uklar, men det er 
flere kvaliteter som gjør området interessant:

Knutepunkt
Flaskeparken ligger i skjæringspunktet mellom 
områder med ulike kvaliteter. I vest ligger 
«kontorbyen Forus» og travbanen, i øst ligger de 
eldre industriområdene på Forus og boligområdene 
Forane og Forusstraen. I sør ligger det store 
boligområdet på Lura. Det er i dag en «missing 
link» mellom områdene, Flaskeparken har 
potensiale for å bli en urban forbindelse mellom 
disse. Området har en begynnende torgstruktur 
som kan videreutvikles for dette formålet.

Bryggeritomta
Mange husker tomten som gamle Tou/Ringnes 
bryggeri. Deler av bygningsmassen står fremdeles 
og har transformasjonspotensiale. Å synliggjøre 
historien er noe som kan være med på å gi stedet 
identitet. 

Hestesport
Travbanen med tilhørende beitemarker er et 
element folk forbinder med området vest for 
RV44. Her er det et aktivt hestemiljø og det 
tilbys ridekurs for barn og voksne. Travbanen 
har etablerte møtesteder som serverer mat på 
løpsdager. Det er naturlig å se på travbanen som 
et element i den helhetlige grøntstrukturen på 
Forus, og det er et stort potensiale for at den kan 
utvikles i mer publikumsvennlig retning. Dette 
kan potensielt bli en viktig identitetsfaktor for 
området.

Sterke aktører
Det har de siste årene etablert seg noen aktører 
på området som har en stor regional brukergrup-
pe. Dette gjelder spesielt Leos Lekeland og 2020 
Park.
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EKSISTERENDE OFFENTLIG OG SOSIAL 
INFRASTRUKTUR:

-Skole: Området ligger innenfor Gausel og 
Gautesete Skolekrets. Den britiske skolen ligger 
også innenfor kretsen.
-Barnehager: Det er 6 barnehager innenfor 1000 
m radius og en barnehage på selve tomta. Med 
økt tetthet er det mulig at det må etableres nye.
-Helsestasjon: Området er en del av Hinna bydel 
og tilhører Hinna Helsestasjon. 
-Fritidstilbud: Bydelen har et godt utviklet fritids-
tilbud og store, aktive idrettslag, Forus og Guasel 
IL, Hinna IL. På Godeset ligger også Fritidsgår-
den, Godesetspeiderne og Step-In fritidsklubb for 
ungdom. Gausel fritidshus og Frivilligsentralen på 
Hinna har også et bredt utvalg av aktiviteter for 
alle aldersgrupper. På travbanen  er det et aktivt 
hestemiljø og det tilbys ridekurs og travkurs for 
barn og voksne.
-Handel og næringsliv: Det er allerede etablert 
nærbutikk på tomta og diverse detaljhandel. Det 
finnes også opplevelsessentra som Leos Lekeland 
og Travbanen som tilbyr aktiviteter for barn og 
unge.

BO-/LEVE-/OPPVEKSTVILKÅR: 

Området har noen trafikale utfordringer. Det er 
sterkt belastede veier som enten skjærer gjennom 
området eller som ligger i randsonen. Bussveien/
RV44 deler området i to. Internt er de to delene 
relativt skjermet for trafikk, men for å knytte 
området sammen er det avgjørende at bil og buss 
underordnes myke trafikanter på viktige krys-
ningspunkt. Det må etableres trygge, tydelige 
overganger hvor fotgjengere har førsteprioritet.

Området ligger delvis innenfor rød og gul sone 
med hensyn til trafikkstøy. Det er viktig å skape 
gode beskyttede uterom enten ved hjelp av skjer-
mende bebyggelse eller vegetasjon. En opphop-
ning av næringsbebyggelse langs veitraseene vil 
kunne fungere som en buffer mot bakenforliggen-
de boligområder.

Området er i dag fattig på blågrønne kvaliteter. 
Det må settes av tilstrekkelig areal til rekreasjon 
og lek. Området har tilgang til varierte grønt-
områder langs fjorden og på de omkringliggende 
skogkledde kollene, men dette forutsetter trygge 
og opplevelsesrike gang-/ og sykkelforbindelser.
Området har en svært sentral plassering og har 

på den måten potensiale for å bli et viktig urbant 
knutepunkt for beboere og brukere i tilgrensende 
områder. Med opparbeidelse av gode urbane ute-
rom og møteplasser vil området ha forutsetninger 
for å bli et godt sted å bo for folk i alle aldre.

GJENNOMFØRBARHET: 

Området grenser til eksisterende boligområder og 
vil på denne måten kunne knytte seg til allerede 
eksisterende sosial infrastruktur. Det er allere-
de igangsatt nye boligprosjekter i randsonen av 
området Store deler av området ligger i dag brakk 
eller benyttes til parkering. Det er relativt få og 
store aktører. Noen er det naturlig å integrere i 
nye struktur, andre kan vurderes relokalisert til 
mer egnede områder.
Deler av området benyttes til virksomheter i 
kategori 2 og 3. Det er en tendens til at disse 
virksomhetene flytter fra Forus Øst og at vi ser 
begynnelsen på slutten for Forus Øst som et 
industriområde. Sånn sett er området klar for et 
skifte.
I forhold til antall aktører og hensyn til eksis-
terende bygningsmasse /infrastruktur vil en 
omstrukturering av området være relativt ukom-
plisert. 

SAMEKSISTENS NABOLAG:

Overgangen mellom bolig og næringsområder er 
i dag utflytende. I randsonen er det flere løsrevne 
«boligøyer» med relativt brutale overganger til 
industri, trafikk og parkeringsarealer. Det er lite 
eller ingen samhandling mellom de ulike funk-
sjonene, og boligområdene mangler bufferesoner 
mot de grovere næringsarealene.

En ny struktur bør knytte «boligøyene» sammen 
i større sammenhengende områder. En opphop-
ning av næringsvirksomhet ut mot bussveien og 
Forusbeen vil kunne fungere som buffer mot 
trafikk og støy. 
Området bør få en klarere struktur og i større 
grad tilrettelegges for virksomheter som er forene-
lig med boligformål, eksempelvis kontorvirksom-
het,  fellesfunksjoner, servicefunksjoner, nærhan-
del, opplevelsessentra og sosiale møtesteder.

SUKSESSKRITERIER FOR 
FLASKETORGET:
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-Definere et klart urbant senterpunkt med forbin-
delseslinjer for gående og syklende til omkringlig-
gende områder og grøntdrag.

-Overvinne bussveibarrieren, knytte sammen om-
rådet vest og øst for Bussveien og knytte Flaske-
torget som helhet til det regionale grøntdraget.

-Sette av tilstrekkelig areal til lek og rekreasjon. 
Området er fattig på grønne kvaliteter i seg selv 
og avhengig av trygge og opplevelsesrike forbin-
delser til omkringliggende områder

-Gode omsluttede uterom skjermet for trafikk 
og støy. Buffer mot bussveien i form av bygg og 
vegetasjon

-Lage en struktur som innlemmer «boligøyene» i 
større sammenhengende områder. Strukturen må 
i større grad legge til rette for sameksistens mel-
lom bolig og næring for å oppnå økt folkeliv.

-Unngå «næringsøyer». Aktive fasader med klar 
retning ut mot torg og gate.

TRINNVIS UTVIKLING AV 
BOLIGOMRÅDET FLASKETORGET.

Området ved Flasketorget har vært et industri-
området gjennom mange tiår. Dette er gradvis i 
ferd med å endres. Gjennom de siste årene har 
det vært en rekke handelsetableringer i området 
som har vært med på å endre stedets identitet. 
Etableringen av 2020- Park som et eksklusivt 
kontorkompleks har også vært med å heve 
kvaliteten på området. Leos Lekeland, som er en 
enorm publikumssuksess  har brakt med seg enda 
en ny dimensjon. Området er i ferd med å endre 
karakter i folks bevissthet, det er likevel et stykke 
igjen til det vil oppfattes som et godt sted og bo. 
Endringen mot et kombinert område for bolig, 
næring og opplevelse må skje gradvis, og flere 
prosesser må gå parallelt.

GREP A
Første steg i boligetableringen bør være å videre-
utvikle og forbedre det eksisterende boligområdet 
i kjerneområdets nordøstre hjørne. Denne proses-
sen er allerede i gang. Et større boligkompleks er 
alte planlagt og lagt ut for salg. Boligutviklingen 
kan gradvis bevege seg mot Flasketorget og lukke 
dette inn slik at vi får en klar avgrensning av 

torget. Dette kan skje parallelt med at strategifase 
1 for kjerneområdet Flaskeparken realiseres.

GREP B
Området Flaskeparken har trafikale utfordringer i 
og med at vi har tungt traffikerte veier som enten 
skjærer gjennom området eller går i randsonen av 
det. Det vil være behov for skjerming fra trafikk 
og støy for å skape gode forhold for bolig. Paral-
lelt med at strategifase 2 for kjerneområdet settes 
i gang bør det bygges en rekke med bygg ut mot 
bussveien og allmenningen med næringslokaler i 
de nedre etasjene ut mot veien. Disse vil ramme 
inn torget og skape en skjermet sone mot Gam-
le Tou Bryggeri og Myklaberget. Inn mot den 
skjermede sonen bygges det boliger. Utviklingen 
kan så spre seg på sørsiden av Gamle Tou Bryggeri 
langs friområdet Myklaberget. Ut mot allmennin-
gen legges det næringslokaler i de nedre etasjene 
for å skape aktive fasader og folkeliv.
Dette kan på sikt sette fart i transformasjonen av 
industriområdet på Lura Øst.

GREP C
Områdedene lengst nordvest i kjerneområdet, ut 
mot krysset Forusbeen/Bussveien bygges ut( om-
råde A og B) Disse blir rene områder for handel 
og kontor. Allerede etablert næring i området ved 
travbanen(C) kan relokaliseres hit. Dette bygger 
opp under den urbane allmenningen og frigir 
området ved travbanen til bolig.

GREP D
Det er naturlig at travbanen innlemmes i det 
øst-vestgående grøntdraget på Forus. Området 
har i dag beitemarker for hester og et stort po-
tensiale til å videreutvikles som grøntområde og 
publikumsmagnet. Dette gjør område C attraktivt 
som boligområde. Ved å etablere en buffer mot 
bussveien med næringsbygg i de nedre etasjene 
mot veien får vi en skjermet sone på østsiden ut 
mot travbanen hvor det kan bygges bolig.

GREP E
Ved å trekke grøntdraget over bussveien og eta-
blere en sterk kobling for gående og syklende vil 
boligområde C,D,E og F knyttes tettere sammen. 
På denne måten vil den løsrevne «boligøya» på 
Torvmyra bli del av en større boligstruktur. Den-
ne effekten vil forsterkes etterhvert som personbil-
trafikken reduseres.
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Forussletta Sør er nært knyttet til eksisterende boligfelt på Lura og Torvmyra. Det er 
et rolig området med en særegen bebyggelsesstruktur og stort fortettingspotensial. Med 
en gradvis infill-basert transformasjon og opparbeidelse av gode uterom og forbindeler 
for gående og syklende, kan Forussletta bli et spennende boligområde med et lekent og 

mangfoldig uttrykk.

BOLISTR ATEGI FORUSSLETTA SØR
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TRANSPORT OG MOBILITET:

Kollektiv
Bussveien /RV 44 skjærer gjennom området. Om-
rådet vil ha god kollektivdekning når bussveien er 
ferdigstilt.

Gang-og sykkel:
Området er knyttet til hovedsykkeluruten langs 
bussveien og til bydelsruter i boligområdet på Lura.
Det er få eller ingen forbindelser internt i området 
og bussveien oppleves som en barriere for gående 
og syklende. En forutsetning for å knytte området 
sammen er å etablere et sykkel- og gangveisystem 
med tryge krysningspunkt over bussveien.

STEDSKVALITET:

Bussveien deler området i to ulike deler. Den 
østlige delen grenser til det etablerte boligområdet 
på Lura. Boligområdet har grønne kvaliteter 
hovedsaklig i form av private hager, mindre 
parkdrag og offentlige lekeplasser. 
Det vestlige området grenser til ”bigbox”-
området langs E-39. Dette kjennetegnes av sin 
kvartalstruktur med store frittliggende bygg omgitt 
av asfalterte flater. I nord grenser området til 
Løwenstrasse og boligområdet Torvmyrå. 
Mot vest er det visuell kontakt med 
jordbruksområdet på motsatt side av E-39 og mot 
øst har man glimt til fjellene langs Gandsfjorden.
I seg selv har området få grønne kvaliteter, en 
forutsetning for å skape god stedskvalitet er at 
det settes av tilstrekkelige arealer til rekreasjon og 
lek, og at det lages sterke og trygge forbindelser 
for myke trafikanter internt i området og til 
omkringliggende grøntområder.

STEDSIDENTITET:

”Lille Vegas”
Området øst og vest for bussveien har ulik struktur 
og identitet. På østsiden er bebyggelsen orientert 
ut mot gaten. Noen av byggene har relativt åpne 
og publikumsvennlige fasader. På vestsiden retter 
byggene seg i flere retninger, primært mot matings-
veiene ut fra Forussletta.  Primært er dette området 
bebygd med introverte mer kontorbygg og kombi-
nasjonsbygg med kontor, lager, og verksted. Det er 
også enkelte nisjebutikker og serveringssteder. 
Byggene har 2-4 etasjer og er omgitt av store 
parkeringsarealer. Dette gir assosiasjoner til Vegas, 
Houston og LA. Enkeltbygg har sterk karakter og 

står som monumneter fra tidlig oljealder.

EKSISTERENDE OFFENTLIG OG SOSIAL 
INFRASTRUKTUR:

-Skole: Området ligger i relativt kort avstand til 
Porsholen Skole, Lura SKole og Lurahammaren 
Ungdomsskole.
-Barnehager: Det er 7 barnehager innenfor 1000 
m radius.
-Helsestasjon: Området er en del av Lura bydel og 
tilhører Vågen Helsestasjon. 
-Fritidstilbud: Bydelen har et godt utviklet fritids-
tilbud og et stort, aktivt idrettslag. Lura IL har et 
variert tilbud for alle aldersgrupper. Idrettslaget 
har base ved Lura Bydelshus og har også mange 
aktiviteter i Lurahallen.
Lura har egen karateklubb med kurs for barn og 
voksne, menigheten har speidergruppe fra 1 til 10 
trinn, og bydelen har et aktvit skolekorps.
Lura bydelshus har aktiviteter for ungdom med 
medielab, bakelab, designlab og kafé.
På travbanen er det et aktivt hestemiljø og det 
tilbys ridekurs og travkurs for barn og voksne.
-Handel og næringsliv: I området er det etablert 
diverse detaljhandel. Det er ingen nærbutikk 
inenfor selve området, men det finnes på Kvadrat, 
i Lurabyen og på Flasketorget.

BO-/LEVE-/OPPVEKSTVILKÅR: 

Området er per i dag ikke et boligområde og 
mangler kvaliteter som skal til for å oppnå gode 
leve- og oppvekstvilkår. Området i seg selv har få 
grønne kvaliteter og er svært dårlig tilrettelagt for 
fotgjengere. Bussveien skjærer gjennom området 
og deler det i to nord-sørgående bånd. Bussveien 
oppleves som en barriere og har få krysnings-
punkt for fotgjengere med lang innbyrdes av-
stand.

Med dagens forutsetninger er den østlige delen 
klart mest attraktiv for boligetablering. Den 
grenser til det eksisterende boligområdet på Lura 
og har potensiale for å bli en forlengelse av dette. 
Den østlige delen kan deles i tre deler, en nordlig, 
en midtre og en sørlig Den nordlige og sørlige 
består av en enkeltrekke med næringsbygg som 
henvender seg ut mot Forussletta. Den midtre lig-
ger litt høyere enn de andre og har to rekker med 
næringsbygg. Denne delen har sterkere visuell 
kontakt med landbruksområdet på vestsiden av 
E-39.



Området vest for Forussletta har kvartalstruktur. 
Byggene her har ikke like klar orientering som på 
østsiden av veien og henvender seg i ulike retnin-
ger. Området har stort potensiale for å utvikles 
til et mer attraktivt, urbant området med innslag 
av bolig. Dette forutsetter at det opparbeides en 
grønn buffer mot ”bigbox”-området og at det 
skapes trygge og tydelige forbindelser til grøntom-
råder og til boligområdet øst for bussveien.

Området har potensielt tilgang til flotte 
turområder, men forbindelsene er tungvindte og 
uklare. Disse bør styrkes for at Forussletta skal bli 
attraktivt for bolig. Å lage en kobling over E-39 
til det regionale grøntdraget vil være av stor verdi. 
Det ligger også et potensiale i å forlenge gang-/ 
og sykkelstien til Lura Bydelshus med en videre 
kobling til Rissebærstraen og turområdene langs 
Gandsfjorden.

GJENNOMFØRBARHET: 

Området er langstrakt og mangler klar avgrens-
ning. Mange aktører innen ulike branskjer holder 
til her, og bygningsmassen varierer i alder og kva-
litet. De fleste av bygnignene i området er omgitt 
av store parkeringsareal/brakkland og har stor 
innbyrdes avstand. Her ligger det til rette for en 
mer langsom og infill-basert fortetting I prosessen 
må det i stor grad tas hensysn til beboere og pågå-
ende næringsvirksomhet. Det gjør prosessen mer 
komplisert, men legger til rette for små initiativ 
og et større mangfold.

SAMEKSISTENS NABOLAG:

På østsiden av veien er det i dag en klart skille 
mellom boligområdet og næringsområdet. Et 
grøntdrag/ brakkland skiller private hager fra 
næringsarealets uteområder. De to områdene 
eksisterer side om side uten at det er betydelig 
interkasjon mellom dem. Det er ingen åpenbare 
konflikter mellom områdene, men de tilfører 
heller ikke hverandre noen form for kvalitet. 
Næringsområdet inneholder få tilbud som server 
lokalsamfynnet, virksomhetene som er basert her 
har en regional kundegruppe. Ved å myke opp 
skillet mellom de to områdene, og integrere til-
bud som server beboerne, vil kan kunne forvente 
større interkasjon. Dette er en faktor som kan 
bidra til økt folkeliv langs Forussletta. 

SUKSESSKRITERIER FOR FORUSSLETTA 
SØR:

-Skape en struktur på de myke trafikanters pre-
misser, skape mer interessante traséer for gående 
og syklende.

-Bryte ned bussveien som barriere, skape trygge 
og tydelige krysninger.

-Etablere et startpunkt for transformasjon av 
Forussletta med høy kvalitet som kan generere en 
smitteeffekt.

-La området vokse i eget tempo

-Sette av tilstrekkelig areal til rekreasjon og lek

-Etablere forbindelser til omkringliggende grønt-
områder.

TRINNVIS UTVIKLING AV 
BOLIGOMRÅDET FORUSSLETTA.

Forussletta Sør ligger tett opp mot det eksisterede 
boligområdet på Lura. Ved å etablere en tydelig 
grønn buffer mot ”bigbox”-området i vest, og 
bryte ned bussveien som barriere for gående og 
syklende, har vi tro på at området i sin helhet vil 
bli en naturlig, urban forlengelse av det etablerte 
boligområdet på Lura. Området vil ha en økende 
grad av urbanisering vestover, hvor vi ser for oss 
en kombinasjon av bolig, næring, verksteder, han-
del, servicefunksjoner og møtesteder for de som 
bor og jobber i området.
 Ved å legge til rette for større flyt av folk  inn 
til kjerneområdet har det potensiale for å bli et 
folkerikt og levende bolig og næringsområde. 

På østsiden av veien er det naturlig å etablere 
boliger i forlengelsen av det eksisterende bolig-
området. Nye boliger vil ha en høydere tetthet og 
være et supplement til det eksisterende boligfeltet 
som stort sett består av eneboliger og rekkehus. 
Østsiden utvikles til et rent boligfelt, bortsett fra 
rekken med næringsbygg som etableres ut mot 
bussveien. Det kan også være aktuelt å etablere 
barnehager, aktivitetstilbud og fellesfunksjoner i 
de nedre etasjene ut mot felles uterom. 

Strekket øst for veien er tredelt. Det midtre parti-
et er hevet noe over gatenivå og har to rekker med 
bebyggelse med et indre gateløp parallelt med 
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Forussletta. Det indre gateløpet, Jakob Askelands 
Vei, har en mer fotgjengervennlig skala og er 
skjermet for trafikk. Her er det potensiale for å få 
til en skjermet rute for gående og syklende som 
snirkler seg mellom boligbygg og opparbeidede 
uterom. Dette er et naturlig sted å begynne boli-
getableringen i øst, strukturen kan etterhvert bre 
seg til det nordlige og det sørlige feltet.

GREP A: 
Grøntdraget mot det eksisterende boligfeltet på 
Lura  mykes opp og det etableres fotgjengerfor-
bindelser inn i det eksisterende boligområdet. 
Det bygges boligbebyggelse på begge sider av  
Jakob Askelands Vei, gaten videreutvikles til en 
skjermet trasé for gående og syklende som knytter 
seg til opparbeidede uterom mellom boligbyg-
gene. Parkeringsområdet på fremsiden av dagens 
bebyggelse ut mot bussveien bebygges med 
næringsbygg for å skape et mer definert og inter-
essant gateløp. Rekken med næringsbygg holdes 
lav,  i 1 til 2 etasjer, siden det er ønskelig å bevare 
siktlinjene mot jordbrusområdet i vest. Dette 
gjenspeiles også i boligbebyggelsen hvor bygg som 
ligger vinkelrett på bussveien i gjennomsnitt har 
4 etasjer, og bygg som har samme retning som 
bussveien i gjennomsnitt har 2 etasjer.

GREP B:
Utviklingen sprer seg nordover og sørover på 
østsiden av bussveien og vi får samme struktur 
med en innvendig skjermet trasé for gående og 
syklende. Enkelte av de eksisterende verkstedshal-
lene i området transformeres til aktivitetshus og 
integreres i den nye bebyggelsen.

GREP C:
Etter hvert som den urbane aksen opparbeides 
på vestsiden av bussveien er det naturlig at det vil 
skje en fortetting langs denne. Her vil det i likhet 
med østsiden etableres skjermede uterom langs 
det indre gateløpet, men her av en mer urban 
kvalitet med blanding av bolig og næring. Første 
etasje forbeholdes verksted, nærhandel, service-
funksjoner, fellesfunksjoner og kontor.  Etterhvert 
som utviklingen brer seg nordover og sørover fra 
torget brytes bussveien ytterligere ned som barri-
ere og vi får en sammenhengende urban akse fra 
Torvmyra i nord til Kvadrat i sør.

GREP D:
Området kobles sammen med boligområdet 
Torvmyra i nordvest. Dette området ligger i dag 

for seg selv bak høye støyskjermer. Ved å etablere 
en tydelig forbindelse over Løwenstrasse blir Torv-
myra knyttet til en større boligstruktur. Områ-
det lider i dag av at det ligger alene omringet av 
traffikerte veier på alle kanter.
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Side 11
Alle bilder hentet fra www.nuart.no

Side 19

1. Kontainer café, København. 
https://no.pinterest.com/pin/166914729919351989/

2. Sosial kontainer 

3. Midlertidig bar, Melbourne. 
https://architectureau.com/articles/2012-eat-drink-design-awards-best-temporary-design/

4. Midlertidig arkitekturinstallasjon av studenter, Østerrike. 
http://www.archdaily.com/794566/the-best-student-design-build-projects-worldwide-2016/57cc8104e58ece-
859a0000a1-the-best-student-design-build-projects-worldwide-2016-photo5.   

5. Sykkelbutikk i kontainer, Moskva.
http://architecturalgroup.ru/projects/electra-muzeon/

Side 21

1. Bell Street Park, Seattle. 
https://no.pinterest.com/pin/374221050271642580/

2. Eksempel på infill .
https://no.pinterest.com/pin/161355599123802138/ 

3. Utbygg, Kansas University. 
https://www.dezeen.com/2017/02/06/university-kansas-architecture-school-extension-double-lay-
ered-glass-skin-studio-804/

4. Utbygg, Amsterdam. 
http://www.archdaily.com/201033/flashback-sarphatistraat-offices-steven-holl-architects 

Side 29

1. Designer-overgangsfelt, London. 
https://www.fastcodesign.com/3064019/19-must-see-projects-from-the-london-design-festival 

2. Malt grunn, Santiago. 
https://100architects.com/project/huellas-artes/ 

3. Overgang med ordtak, Madrid.

KILDER BILDEREFERANSER
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 http://www.boamistura.com/madrid-te-comeria-a-versos.html 

4. Dekorert overgang.
 https://no.pinterest.com/pin/297096906642941500/ 

5. Dekorert gangvei, Canada. 
http://www.faithistorment.com/2017/01/creative-street-murals-by-roadsworth.html 

Side 31 

1. Kontainer, Seoul. 
http://www.urbantainer.com/?mies_portfolio=national-theatre-company-of-korea 

2-3. Midlertidig kompostbygg, Beijing. 
http://www.archdaily.com/9633/cr-land-guanganmen-green-technology-showroom-vector-architecture  

4. Gatekontor i Kvadraturen, Oslo.
 https://www.instagram.com/p/BYsOW0dlFJr/?taken-by=reprogrammingthecity_norge 

5. Utekontor i Kvadraturen, Oslo. 

Side 41

1.  Papirøen, København

http://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/paper-island-gdk916602

2.  Mathallen, Vulkan, Oslo

https://www.dagbladet.no/kultur/restaurantkompleks-mega-pub-og-globalisert-gastronomisk-kjopesen-
ter/63190272
 
3-4.  Telenor hovedkontor, Fornebu. 
http://www.telenoreiendom.no/vaare-eiendommer/snaroyveien-30/ 

5. Malmø Mathall. 
http://www.kjellandersjoberg.se/projekt/projekt/malmo-saluhall/

Side 43

1. Saleba Cube klatrehall, Italia. 
http://www.salewa-cube.com/en/climbing-hall/outdoor/ 

2. Skating på skulptur. 
http://performa-arts.org/magazine/entry/free-ride-the-art-and-science-of-skateboarding 

3. Skating på kunst. 
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https://no.pinterest.com/pin/300685712593543529/ 

4. Basketbane og torg, Rotterdam. 
http://www.uncubemagazine.com/blog/13323459 

5. Trampolinepark i hangar, Melbourne. 
https://no.pinterest.com/pin/439171401144911012/ 

6. Skating på skulptur, Melbourne. 
https://farm2.static.flickr.com/1651/24215330801_c5d0ce267e_b.jpg 

7. Skating på skulptur, Seattle. 
https://no.pinterest.com/pin/93309023505437873/ 

Side 45

1-2. Multifunksjonstorg, Emmen i Nederland. 
http://www.landezine.com/index.php/2015/12/raadhuisplein-emmen-by-latz-partner/ 

3. Torg, Boston. 
http://www.landezine.com/index.php/2016/08/the-lawn-on-d-by-sasaki/  

4. Teglverksdammen, Oslo

https://www.norconsult.no/globalassets/norconsult/reference-projects/norway/2014_15/vann-og-avlop/os-
lo-teglverksdammen---park--og-omradebelysning---20150909-530.jpg?w=1090&h=615&mode=crop&sca-
le=both

5. Vulkanområdet i Oslo. 
http://www.vulkanoslo.no/vulkan-rundt-pa-75-minutter/ 

Side 56

1-2 . Midlertidig verksted sommerskole, tyskland
http://raumlabor.net/osthang-project/ 

3. Sykkekjøkkenet Oslo
Foto: Lala Tøyen

4. Byverkstedet Oslo
http://byverkstedet.no/pent-verksted/

5. Midlertidig fotoverksted i lagerhall, NY
http://www.coolhunting.com/culture/levis-photo-nyc

Side 57

1-7 Wynwood miami
https://www.google.no/search?q=wynwood+miami&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0nI-
X13PPWAhUPZ1AKHe7YB0IQ_AUICigB&biw=1707&bih=806

79



Side 59

1. Grønn møteplass, Kina
http://www.archello.com/en/project/link-city-nature/image-23

2. Las ramblas, Barcelona
https://i.pinimg.com/originals/d6/7e/1a/d67e1a172731462de5c959478a6d7f2b.jpg

3. Grønt innslag i byen, ukjent
http://www.lfa2008.org/event.php?id=57&name=GrowBags%253AUrbanAllotments

4. Midlertidig botanisk hage, San pablo
https://www.pps.org/blog/not-empty-plot-finding-opportunity-emptiness-historical-city-zaragoza-2/
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