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Rådmennene i Sola, Stavanger og Sandnes 
gir anbefalinger for utviklingsretning i 
Interkommunal kommunedelplan for Forus 
(IKDP Forus) i dette notatet. Anbefalingene 
er basert på kartlegging og analyse av tre 
alternative utviklingsretninger. Rapporten ligger 
vedlagt saken til Styret for IKDP Forus.

I kapittel 4 er oppsummert hvilke prinsipper som 
skal gjelde for utarbeidelsen av planforslaget.

Sola 15.08.2016

Ingrid Nordbø
Rådmann i Sola
  
Bodil Sivertsen
Rådmann i Sandnes
 
Per Kristian Vareide
Rådmann i Stavanger

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur.

1 FORORD

Bildet viser Forus sin utstrekning sammenlignet med Sandnes, Sola og Stavanger sentrum
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IKDP Forus innebærer planutvikling i et uvanlig 
stort og attraktivt næringsområde som har 
betydelig utbyggingspotensiale og er i kort 
avstand til sentrumsområdene.

Til nå har utbygging på Forus vært kjennetegnet 
av nybygging på flatmark/jomfruelig land.   Tiden 
slik utbygging er forbi, og at morgendagens 
utvikling av Forus vil være transformasjon og 
fortetting, som for de fleste andre områder i 
regionen. Vellykket transformasjon og fortetting 
trenger andre og sterkere virkemidler.

Utbyggingspotensialet på Forus er så stort at 
Forus alene kan betjene hele byområdet med 
arbeidsplasser i mange generasjoner framover. 
Normal urbanisering skjer som følge av 
arealknapphet, og innenfor rammer av et stramt 
regelverk. Hvis kommunene vil, kan man lykkes 
med noen få slike områder på Forus.

Kommunene vil lage en plan som både dekker 
behovet fram til 2040 og sikrer kvaliteter og 
holder senere utviklingsretninger åpne. Da blir 
området en arealressurs for utvikling lenge etter 
planhorisonten 2040.

Forus og kommunesentrene har forskjellige 
tilbud til ulike typer næringsutvikling, og 
kommunene har gode muligheter til å tillegge 
områdene ulike roller for å styrke regionen og 
næringslivet i en god og forutsigbar helhet. For 
å styrke Forus-området og sentrumsområdene 
parallelt anbefaler rådmennene at bolig- og 
næringsutvikling på Forus harmoniseres med 
veksten i sentrumsområdene i større grad enn 
tidligere. Rådmennene anbefaler å legge til 
grunn et moderat vekstscenario for Forus og 
regionen fram til 2040. Dersom man forutsetter 
at Forus beholder samme andel av regionens 
totale arbeidsplasstall som i 2013, betyr det at 
sysselsettingsveksten for Forus blir på 6 000-
12 000 arbeidsplasser fram mot 2040. Her er 
ikke tatt høyde for at kommunene prioriterer 
en sterk utvikling i kommunesentrene innenfor 
samme tidshorisont.

Prognosen for sysselsetting er basert på 
kunnskap om befolkningsutvikling, mulige 
utviklingsretninger for næringslivet og vurdering 

av gjennomsnittlig utbygging på Forus de siste 
ti-årene. Utbyggingsmengden som kommunene 
anbefaler i planen bør stå i forhold til det som er 
ønsket mengde utfra mål og det som er praktisk 
gjennomførbart fram til 2040. 

Planen skal inneholde en samfunnsdel som 
beskriver næringsutvikling på Forus og 
begrunner virkemidlene i planens juridiske del. 
Rådmennene anbefaler å ta utgangspunkt 
i utviklingsretningen ”komprimert alternativ” 
slik dette er beskrevet i planprogram og 
utredningsarbeidet. Vi anbefaler at den 
komprimerte utviklingsretningen bearbeides 
og får nytt navn: Forus - det mangfoldige 
næringsområdet.

Forus-området skal fortsatt tilby arealer til alle 
næringskategoriene for å være en drivkraft 
for framtidens næringsliv i regionen og landet. 
Alle næringskategorier bør være tilstede for å 
sikre framtidig næringsutvikling og fleksibilitet 
ved eventuelle endringer og omstillinger i 
næringslivet. Det er særlig viktig at området 
fortsatt har tilstrekkelig med arealer til mer 
plasskrevende virksomhet.

2 ANBEFALING 
”Forus - det mangfoldige næringsområdet” 
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3 Regionen lykkes med dette fram til  
 2040

3.1 Å styrke Forus som et attraktivt 
 næringsområde

Ved å legge til grunn en kunnskapsbasert 
vekstprognose fram til 2040, lykkes kommunene 
med å bygge ut Forus til næringsaktivitet som 
Forus er best egnet til, samtidig som kommu-
nesentrene bygges ut med en større andel 
kontorvirksomheter. Fordi planen legger til rette 
for et mangfold av næringsutvikling, og samti-
dig holder åpent for det uventede som kan skje 
både før og etter 2040, oppnår kommunene å 
skape et robust Forus for framtiden. 

Framtidens Forus er attraktiv for nye kunn-
skapsintensive virksomheter og tiltrekker med-
arbeidere med høy kompetanse, kunnskap og 
erfaring. Virksomheter på Forus samspiller med 
regionen for å bli attraktiv for innovasjon og 
næringsutvikling som styrker regionens framti-
dige verdiskaping. I medvirkningsprosesser og 
næringslivsseminar, er det uttrykt et behov for 
at Forus ikke må planlegges isolert, men som et 
viktig virkemiddel for regionen. 

Forus styrkes som et attraktivt næringsområde 
når virksomhetene samler seg rundt nye felles 
baser ved noen få bussholdeplasser, hvor de 
deler funksjoner, ansatte møter hverandre og 
mer tilfeldige og nye nettverk oppstår. Inspirert 
av den kunnskapsbaserte petroleumsteknologi-
en som skjøt fart på 70-tallet, skal ny kunnskap 
vise nye retninger. Kommunene skal forberede 
Forus for de ukjente næringsklyngene som skal 
vokse fram.

Figuren under viser en mulig utviklingsretning 
fra spredt og lite samordnet lokalisering av 
virksomheter, via nettverksutvikling, til tettere 
lokalisering av virksomheter i felles baser som 
gir økt samhandling på tvers hvor mulighetene 
for å danne nye nettverk styrkes. Utvikling av 
noen få baser rundt stoppesteder er tiltenkt en 
særlig viktig rolle for attraktiv, kunnskapsbasert 
og innovativ næringsutvikling.

Eksisterende og nye laboratorie- og lagervirk-
somheter blir en unik kvalitet for næringslivet i 
regionen. Den sentrale beliggenheten og gode 
transportforbindelsene til omverdenen gir områ-
det konkurransefortrinn og spillerom til å utvikle 
sin rolle nasjonalt og internasjonalt.

Kommunedelplanen for Forus skal gjennom 
videre arbeid med samfunnsdel, arealplankart, 
bestemmelser og retningslinjer, gi næringslivet 
et nødvendig rammeverk for videre utvikling, 
innovasjon og omstilling.

Prinsipp for å styrke Forus som et attraktivt næringsområde.
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Sånn skal det bli på Forus … 

«Det legges opp til høykompetanse industri, men bare en 
liten andel er høyt utdannet. Vi må styrke relasjonene til 
UiS og FoU-miljøene.» 

  Sagt på næringslivsseminaret, mai 2016
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Bedre kommunikasjonen internt i planområdet ved å etablere 
gode forbindelser, fortrinnsvis som grønne forbindelser.

Supplere med nye regionale grøntdrag.

etablere deler av Stokkavannet. Bruke vann som historieforteller. 

Forbinde Hafrsfjord i vest med Gandsfjord i øst ved å la vann 
være et synlig og gjennomgående element. Vurdere å gjen-

Veve Forus sammen med nærområdene ved å etablere gode 
forbindelser ut fra og inn i planområdet.  

HAFRSFJORD

GANDSFJORD

3.2 Å styrke Forus sin kontakt med og 
 bidrag til de regionale grønne strukturene

Fram mot 2040 vil et nytt regionalt grøntdrag på 
tvers av Forus bare være gjennomført stykkevis 
og delt dersom man ikke har funnet offentlig 
finansieringsmulighet eller statlige/regionale 
tilskudd. Men gang- og sykkelforbindelsene skal 
være på plass. Da får de nye innbyggerne øst 
og vest for næringsområdet gode gang- og syk-
kelforbindelser til arbeidsplassene. Innbyggerne 
kan også krysse det som fortsatt vil være et 
stort og ensartet næringsområde, for å komme 
til rekreasjonsområdene utenfor Forus.

Vann har en historisk betydning på Forus, og 
kommunene vil vurdere muligheter for å åpne 
flere kanaler og vannflater tilbake til området.

Kommunene lykkes med å etablere en ny 
grønnstruktur på sikt som kan tilby mer til 
omgivelsene, og fungere som stedskvalitet ved 
eventuell senere transformasjon til mer blandet 
bebyggelse også på Forus vest.
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3.3 Forus øst for E39

Næringsområder skal fortsatt spille en viktig rol-
le øst for E39. I et 200-meters belte langs E39 
vil det tilrettelegges for næringsutvikling. Tilgjen-
gelighet til bussholdeplassene vil styre plasse-
ringen ulike typer virksomheter. Ved bussholde-
plassene bygges nye kontorvirksomheter godt 
integrert i den blandede og urbane bebyggelsen 
for boliger og tilhørende service. 

På Forus øst vil delområder utvikles og ferdig-
stilles med gode bokvaliteter og buffersoner 
mot tilgrensende næringsområder, slik at nye 
beboere får gode oppvekst og levekår i en bydel 
preget av langsiktig omstilling. På lang sikt vil en 
tett byutvikling med gode felles kvaliteter vokse 
sammen langs nord-sør aksen og over kom-
munegrensen mellom Stavanger og Sandnes. 
Strandsonen vil tilføre kvalitet for beboerne.

Nye beboere på Forus øst får mulighet til kor-
tere arbeidsreiser på Forus. Nye innbyggere 
bor nær bussveien med god kobling til kom-
munesentrene og et mangfold av arbeidsplas-
ser. Som flere av næringsaktørene sa under 
næringslivsseminaret i mai, er det behov for 
mer bosetting nær Forus. På Forus øst for E39 
ligger alt til rette for å få det til, innenfor rammer 
av styrt byutvikling.
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Fotomontasjen viser hvordan grøntdraget strekker 
seg ned mot sjøen og gjør fjordlandskapet tilgjen-
gelig for alle. Boligene ligger mot den solrike siden 
av grøntdraget, og en høyere kontorbebyggelse mot 
nord. Parken fungerer som en samlingsplass både 
for beboere og arbeidstakere. Et lagerbygg står 
fremdeles igjen, og fasaden er omgjort til klatrevegg. 
En miniplattform er lekestativ. Veiene ligger inne i 
de bymessige områdene slik at grøntdraget holdes 
bilfritt.

Skissen under viser høyest fortetting og bymessig-
het langs bussveien, med blå bygg som illustrerer 
næring, kontor og nærhandel. Et grøntdrag skjærer 
igjennom hovedaksen. Boliger illustrert i gult, er ho-
vedsakelig orientert mot grøntdraget med høy tetthet. 
I de bymessige områdene er uteområdene bearbeidet 
med god kvalitet. Det er en litt løsere sammensetting 
av bebyggelsen vekk fra den bymessige hovedaksen. 
Næring kategori 2 og 3 plasseres lengst ute i perife-
rien, adskilt fra andre formål med en grønn buffer.
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Fotomontasjen og skissen illustrerer mulig utforming 
av næringsområder langs bussveien på Forus vest. 
Fortetting rundt stoppestedet og en bearbeiding av 
uteområder med høy kvalitet. 

Bygg med blå farge illustrerer næring, kontor eller 
handel. Første etasje av kontorbygg som ligger ut 
mot sentrale uterom kan disponeres til cafe/kantiner, 
nærhandel eller andre tjenestetilbud. 

Et grøntdrag skjærer igjennom strukturen, og ute-
rommene rundt busstoppet inngår i dette draget som 
bymessige møteplasser. Her kan du innta en matbit, 
holde et uformelt møte eller ta en kajakktur i lunsj-
pausen. Kombibygg omkranser knutepunktet.

3.4 Forus vest: tett bebyggelse og møteplasser 
ved bussholdeplassene

På Forus vest vil det bygges med høy utnyttel-
se i utvalgte delfelt rundt ett eller to busstopp. 
Her vil det også komme innendørs og utendørs 
møteplasser og andre felles funksjoner for 
næringslivet. Denne eller disse holdeplassene 
blir portaler og opplevelsessenter for ansatte 
og virksomhetene på Forus. De kan også bli at-
traktive steder for de som beveger seg gjennom 
Forus på sykkel eller med buss.

De som beveger seg til fots skal oppleve ste-
dene som nære og med variasjon langs byg-
ningsfasader og gir opplevelser som innbyr 
mennesker til å oppholde seg utendørs. Visuelt 
fra avstand vil de framstå med høyere og tettere 
bebyggelse. Disse stedene skal kommune-
ne prioritere for utvikling. Kontorvirksomheter 
som vil ha størst nytte av å plassere seg her, 
vil være de som ønsker tett kontakt med pro-
duksjonsvirksomhetene på Forus. Innovasjon 
innen teknologimiljøer bør få gode vilkår her. De 
ansatte vil få en 10 minutters reisetid på bussen 
til flyplassen. Dette vil være en første utbygging 
i retning av mer urban byutvikling på Forus vest.
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Sånn skal det bli på Forus … 

«Forus blir et pulserende sted, med folk i gatene og godt utbygd 
kollektivnett. Det er viktig i planarbeidet å tenke estetikk i uterom og i 
bygningene, mye grønt og at det blir fargerikt.» 

Ungdommenes beskrivelse av framtidens Forus, august 2015



12

3.5 Forus vest: utenfor bussholdeplassene

På tvers av E39 blir det en åpning i bebyggel-
sen for å lede ut forurenset og kald luft som 
samles opp på Forus vest, der den gamle inn-
sjøen en gang lå. Det bygges ikke boliger langs 
E39 for å unngå støyskjermer som ville sperret 
for utluftingen. Langs begge sider av E39 vil det 
i stedet bli mangfoldige næringsområder der 
kollektivtilgjengeligheten avgjør hvor nærings-
formålene plasseres.

Industri, lab og lager vil fortsatt få gode forhold 
på Forus, men nye etableringer vil plasseres 
lenger unna kollektivaksene. Eksisterende 
kombibygg med både kontor og industriareal vil 
kunne få en sentral rolle også i framtiden. På 
Forus vil kommunene tilby utbyggingsmuligheter 
for eksisterende og nye virksomheter som tren-
ger lager og produksjonslokaler i størrelser som 
passer Forus og byområdet. Nye stedskvaliteter 
rundt disse byggene vil bli opparbeidet i forbin-
delse med nyetableringer eller tilbygg.

Framtidige næringsgrener med deres tester av 
prototyper og lab-funksjoner kan for eksempel 
skje her. På Forus legger kommunene til rette 
for å ivareta hele verdikjeder hos næringslivet. 
Nærheten til skipstransport til og fra Risavika 
vil være et konkurransefortrinn særlig på Forus 
nord-vest, og store deler av Forus har god til-
gjengelighet for godstransport til og fra regionen 
via E39 og godsterminalen på Ganddal.

Regionen oppnår også å holde åpninger for 
usikkerheten om hva byområdet trenger av 
arealer til mer plasskrevende funksjoner på lang 
sikt, lenge etter 2040. Fordelen med at området 
er så stort, er at kommunene kan prioritere noen 
delområder for senere vekstperioder. Deler av 
Forus kan bli en gave til kommende generasjo-
ner, og gi muligheter som holdes åpne for nye 
planer å utvikle.
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Skissen viser mulig utforming av næringsområder 
utenfor bussveien - med en fortsettelse av nærings-
bebyggelse i kategori 2 og 3 illustrert med lilla, og et 
fravær av rene kontorbygg. 

Parkeringsarealer reduseres og/eller samles. Et 
nettverk av gang- og sykkelveier etableres i området, 
og ubebygde arealer, parkeringsplasser og utela-
gerareal som ligger ut mot g/s-veiene, omgjøres til 
områder med grønne og blå kvaliteter. 

Ubebygde arealer mot veistrukturer er illustrert med 
oransje, de omgjøres til bymessige uterom. Midlerti-
dige programmer som sport og andre aktiviteter kan 
plasseres ut i området og gi et rekreativt tilbud, også 
etter arbeidstid.

Fotomontasjen viser hvordan asfaltflater ut mot 
gang- og sykkelveien er tatt over av grønt og blått, 
mens lager- og kombibygg ligger som før. Den ene 
lagerbygningen har fått et nytt sportsbygg oppå seg. 
G/s-veien har fått et mønster, områdene rundt er 
varierte, og inntrykkene er 10-doblet - her går det 
faktisk an å være, også etter arbeidstid!
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4 Prinsipper for planutforming

Prinsippene nedenfor er utarbeidet med den 
kunnskapen vi har til nå i arbeidet. Hvis vi får ny 
kunnskap senere, vil det bli mulig å foreta jus-
teringer. Regionalplan for Jæren og Bypakken 
er viktige grunnlagsdokumenter for det videre 
arbeidet. Tilgjengeligheten med kollektivtrans-
port vil få betydning for utforming av delområder 
i planen. Følgende prinsipper legges til grunn i 
videre arbeid med Interkommunal kommunedel-
plan for Forus med planhorisont fram til 2040: 

4.1 Om hele planområdet

Planen skal ta et regionalt ansvar for å avpas-
se utbyggingstakten og balansere veksten på 
Forus med andre næringsområder og særlig 
kommunesentrene. Planen skal også bruke 
virkemidler for å avgjøre hvilke deler av planom-
rådet som skal prioriteres for utbygging. 
Planen skal legge til rette for konsentrert utvik-
ling og sikre gode kvaliteter i de områdene som 
planen prioriterer for utbygging.

Planen skal sikre et eller flere nye regionale og 
lokale grøntdrag gjennom planområdet. Planar-
beidet skal vurdere virkemidler for å sikre grønt-
drag, selv om de ikke kan realiseres i planperio-
den. Som del av planarbeidet skal det lages en 
helhetlig strategi for offentlige rom og stedskva-
litet, herunder grønnstruktur, park, vann, torg/
plasser, gater og gangforbindelser.
Planen skal videreutvikle en parkeringsstrategi 
for Forus i forhold til nye grep i planen og innar-
beide en differensiert norm for parkering. IKDP 
Forus erstatter eventuelt vedtatt KDP parkering 
Forus.

En foreløpig anbefaling er at randsoneområ-
dene ikke inngår i planområdet. Plangrensen 
avklares når planutkast legges ut til offentlig 
ettersyn. Dette gjelder Lura, Lura bydelssenter, 
Forus øst-planområdet, Skadberg og Bær-
heim, samt grøntdraget mellom Kjerrberget og 
Åsen-nuten. Gode koblinger på grønnstruktur, 
infrastruktur og rekkefølge i utbygging mellom 
planområde for IKDP Forus og randsonene skal 
ivaretas gjennom kommuneplanarbeidene.

4.2 Slik skal det bli på Forus øst for E39 

Hovedretningen øst for E39 er å planlegge for 
blandet bebyggelse med bymessige kvaliteter, 
nye innslag av bolig, men fortsatt hovedvekt på 
næringsformål. Mengden næringsformål katego-
ri 1 skal balanseres med utbyggingspotensiale i 
kommunesentrene. Planen skal vise høy are-
alutnyttelse rundt 1-2 holdeplasser med blandet 
bebyggelse for næring, bolig og tilhørende ser-
vice. Planen må ha virkemidler for å oppnå stor 
variasjon i boligmassen når det gjelder typer og 
størrelser. 

Intensjonen er å oppnå en etappevis utbygging 
med høy utnyttelse som starter i områder med 
god kollektivtilgjengelighet, eksisterende sosial 
infrastruktur og gode bokvaliteter. Sonen langs 
E39, 200 meter til hver side, beholdes til rene 
næringsområder. 

Intensjonen er at Travbanen ikke omformes til 
utbygging i planen. Planen legger ikke til rette 
for tett byutvikling rundt eventuell ny togstasjon 
på Forus øst, men planen skal holde åpen en 
korridor for en mulig forbindelse til fv 44 for å 
holde åpent for senere utvikling. Nye stasjoner, 
deriblant Lura stasjon, vurderes i nye kommu-
neplaner.

4.3 Slik skal det bli på Forus vest for E39

Hovedretningen for området mellom E39 og 
grøntdraget over Åsen-nuten er å opprettholde 
området som rent næringsområde med hoved-
vekt på næringskategori 2 og 3. Planen skal 
vise høy arealutnyttelse ved 1-2 holdeplasser 
som får best kollektivbetjening med Bypakken. 
Her skal planen legge til rette for baser med 
fellesfunksjoner, møteplasser og kvaliteter for 
næringslivet.

Behovet for kategori 3 områder må belyses 
nærmere og særlig knyttet til nye næringer.
Intensjonen er å oppnå utbygging av kategori 2 
og 3 områder for å bidra til å dekke regionens 
behov for næringsarealer i hele planperioden.
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Fotomontasje laget av Acha Zaballa arquitectos



Og hvis det nå var sånn at det var vanskelig, om 
ikke umulig, å få øye på mennesker fra et fly som 
krysset himmelen over Forus, gikk da passasjerene 
også glipp av at det fantes bolighus her nede mellom 
alle fabrikkene og lagerhallene? Var også Forus og 
Nord-Jæren flyoverland? Visste de ikke at vi hadde 
valgt å bo her og at minst en av oss sto midt ute på 
plenen i hagen og vinket fordi han var stolt over å 
være herfra?
    Johan Harstad


