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1.0 Innledning
I alternativsvurderingene på dette overordnede nivået er det kun strategien om nullvekstmålet som
vurderes innenfor temaet energi og klima. Andre viktige strategier og plangrep innenfor energi og
klima vil bli dekket i planfasen.
For hvert planprinsipp1 skal vi gjøre en vurdering og gradering av indikatorene i Tabell 1. Vurderingen
består av en tekstlig beskrivelse av måloppnåelse og graderingen er en vurdering av høy, middels
eller lav måloppnåelse som oppsummeres i tabellen i kapittel 7.0 Oppsummering av vurderinger og
gradering av indikatorene.
Indikatorene tester ut de tre planprinsippene ved full utbygging. Vi forutsetter at alle prosjektene i
Bypakke Nord-Jæren er bygget ut, det vil si sykkelstamveg og bussveirute A, B og C. Vi undersøker
konsekvensene ved full utbygging av de ulike utbyggingsalternativene. Gjennomføring av
utviklingsalternativ og konkrete tiltak blir vurdert i neste fase av planarbeidet.
Turproduksjon og bilandel for å nå nullvekstmålet, sier noe om mengden transport som blir generert
i de ulike alternativene og hvilken bilandel vi må ned i for å nå nullvekstmålet innenfor planområdet.
Sammen med en vurdering av områdets tilgjengelighet med ulike transportmidler, gir vi gi en
anbefaling om hvilket utbyggingsalternativ som anbefales for å nå klimamålet om nullvekst i
personbiltrafikken.

2.0 Utredningsoppgave
ENERGI OG KLIMA
Hovedmål: Forus skal utvikles i tråd med nasjonale klimamål.
STRATEGIER

INDIKATORER

Transporttilgjengelighet og
arealbruk tilpasset regionens
mål om 0-vekst i
personbiltrafikken.

Turproduksjon: Antall turer og en kvalitativ vurdering av
reisehensikt som arealbruken i planprinsippet genererer.
Bilandel for å nå nullvekstmålet: Beregne bilandel for å nå
nullvekstmålet og en kvalitativ vurdering av realismen i å oppnå
bilandelene ut i fra området sin tilgjengelighet og arealbruken i
planprinsippene.
UTREDNINGSTEMA
Forus sin tilgjengelighet i regionen: Med utgangspunkt i
tilgjengelighetskart for regionen, sammenligne tilgjengeligheten til
planområdet med alternative utbyggingsområder for næring og
bolig i regionen.
Forus stasjon og/eller Lura stasjon: Vurdering av effekten ved
etablering av ny(e) stasjoner. Hvor strategisk viktig er det for IKDP
Forus at det etableres ny(e) stasjon(er)?

Tabell 1. Oversikt over utredningsoppgavene for transport.

1

Se dokumentet IKDP FORUS. UTREDNING AV PLANPRINSIPPER for beskrivelse av planprinsippene.
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3.0 Forus sin tilgjengelighet på Nord-Jæren
I dette kapittelet ser vi på planområdet sin tilgjengelighet på Nord-Jæren i forhold til andre områder
på Nord-Jæren.

3.1 Kollektivtilgjengelighet Nord-Jæren
Forutsetninger for kollektivtilgjengelighetskart Nord-Jæren.
Kartet i Figur 1 er beregnet med start og målpunkt maksimum 500 meter fra aktive holdeplasser. De
bosatte både på Nord-Jæren og Sør-Jæren ligger til grunn for analysen. Kollektivnettet som beskriver
Bussveien, samt by og forstedsruter er lagt til grunn, se Fremtidige by-/forstadsruter Nord-Jæren,
Rogaland Fylkeskommune på www.Bussveien.no.
Beregningen er gjennomført med variabel ventetid, det betyr at rutenettets frekvens ligger til grunn
for hvor lang tid en må vente på holdeplass og ved overgang.
Følgende frekvenser og ruter er lagt til grunn:
Rute

Times frekvens
(Morgen)

Rute

Times frekvens
(Morgen)

A

8 Rute 13

2

B

8 Rute 16

4

C

4 Rute 17

2

Rute 1

8 Rute 18

2

Rute 2

8 Rute E90

1

Rute 6

4 Rute 22

1

Rute 8

2 X40

2

Rute 10

2 X50

2

Rute 11

4 Jærbanen

2

Rute 21

4 Dobbeltsporet*

4

X30

4 Rute 26

2

X31

4 Rute 42

2

X60

4 Rute 27

2

Rute 14

2

Tabell 2. Fremtidige by-/forstadsruter for Nord-Jæren.
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Figur 1 Kollektivtilgjengelighet, basert på reiser til målpunkter i regionen for alle bosatte på Nord- og Sør-Jæren
med tilgjengelighet til holdeplass.
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Figur 1 viser ulike områders kollektivtilgjengelighet på Nord-Jæren med ny rutestruktur i det
fremtidige Bussveisystemet. Det vil si tilgjengeligheten til ulike områder på Nord-Jæren dersom alle
bosatte på Jæren med tilgjengelighet til holdeplass skal reise til dette området. Kartet viser følgende:









Stavanger sentrum, Sandnes sentrum, Gausel stasjon og bybåndet mellom Stavanger
sentrum og Jåttåvågen er områdene med best kollektivtilgjengelighet på Nord-Jæren.
Gjennomsnittlig reisetid med kollektivtransport til disse områdene er 30-40 minutter for
bosatte på Jæren med tilgjengelighet til holdeplass.
I planområdet er det områdene rundt Gausel stasjon og tett inntil kollektivaksene i
planområdet som har best kollektivtilgjengelighet.
Området rundt Gausel stasjon har like god kollektivtilgjengelighet som Sandnes Sentrum.
Til områdene langs hovedkollektivaksene på Forus er det en gjennomsnittlig reisetid på
mellom 30 til 50 minutter for bosatte på Jæren med tilgjengelighet til holdeplass.
Deler av planområdet i vest er utenfor kollektivtilgjengelighet (områder vist som hvite).
Funksjoner som lokaliseres i planområdet har dårligere kollektivtilgjengelighet enn dersom
de lokaliseres i Stavanger sentrum eller i bybåndet mellom Stavanger sentrum og Jåttåvågen.
Planområdet har bedre kollektivtilgjengelighet enn områder som Dusavik, Tananger og
Ullandhaug.
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Figur 2 Viser minutter reisetid (inkludert skjult ventetid og tid til gange til/fra holdeplass) til Forus, fra den øvrige
regionen.
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Figur 2 viser reisetid med kollektivtransport i minutter til Forus vest fra Nord-Jæren. Kartet viser
følgende:







Bybåndet mellom Stavanger og Sandnes har høyest timesfrekvens med 13-40 avganger i
timen om morgenen (frekvens varierer på delstrekninger). Arealene øst i planområdet er en
del av bybåndet og Bussveien med en timefrekvens på 13 til 20 avganger om morgenen, men
rutene deler seg her og noen kjører mot Forus vest.
Reisetiden til Forus vest fra Stavanger sentrum, Sandnes sentrum og store deler av bybåndet
er på mellom 21 til 30 minutter.
Sør for Sandnes er det bosatte rundt jernbanestoppet Ganddal og arealene nærmest
Øksnevadporten stasjon som har reisetid på under 40 minutter til Forus vest.
Reisetid til Sola sentrum er innenfor 21 til 30 minutter og til Sola lufthavn er reisetiden 31 til
40 minutter.
Områdene som er hvite har lenger reisetid med kollektiv enn 40 minutter. Dette gjelder for
eksempel områder som Tananger og Dusavik.

Vurdering
Funksjoner som lokaliseres i planområdet har dårligere kollektivtilgjengelighet enn dersom de
lokaliseres i Stavanger sentrum eller i bybåndet mellom Stavanger sentrum og Jåttåvågen.
Forusområdet kommer likevel relativt godt ut på kollektivtilgjengelighet for bosatte på Jæren med
tilgjengelighet til holdeplass. Bosatte på Jæren med tilgjengelighet til holdeplass vil i gjennomsnitt ha
en reisetid til og fra Forus på mellom 30-50 minutter til de ulike delene av planområdet. I
planområdet er det områdene rundt Gausel stasjon og tett inntil kollektivaksene som har best
kollektivtilgjengelighet. Kollektivtransport på Nord Jæren er hovedsakelig, og vil hovedsakelig, bli
samlet i bybåndet der det nye Bussveisystemet etableres. Store deler av bybåndet mellom Stavanger
og Sandnes og senterne i Sandnes, Sola og Stavanger har de korteste reisetidene til Forus vest på
mellom 21 til 30 minutter.

3.2 Sykkeltilgjengelighet Nord-Jæren
Forutsetninger for sykkelkart for Nord-Jæren
Tilgjengelighetskartet er basert på en kombinasjon av befolkningens reisetid til ulike reisemål på
Nord-Jæren, kombinert med en sannsynlighet for at avstanden på reisen vil være i gang- og
sykkelavstand.
Dette er beregnet med basis i en «modal-split» dvs. forventet andel gående og syklende på de ulike
reiserelasjonene.
Den forventede andel gående og syklende er basert på reisevanedata for Storbyområdene i Norge,
og er hentet fra Urbanet Notat 74/2014 – nullvekstmålet.
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Figur 3 hentet fra Urbanets rapport som viser ulike reisemidlers andel av reisene etter avstand.
analysen er basert på sum av gang og sykkel andeler etter avstand. Dette gir en mer sannsynlig
sammenheng mellom målpunktenes lokalisering i forhold til befolkningens bosted og tilgjengelighet
for gang og sykkel.

Reisetiden er basert på reisetid med sykkel, og tar hensyn til høydeforskjeller.
Gjennomsnittsberegning er foretatt. Dvs. at tilgjengeligheten baserer seg på en middelverdi av tid
opp og ned bakken. Dette er mindre følsomt for stigning i forhold til bruk av toveis hastighet, men
overvurder/undervurderer heller ikke retning på reisen.
Eksisterende sykkelnettverk er benyttet. I tillegg er sykkelstamvegen mellom Stavanger og Sandnes
lagt inn.
Figur 5 viser befolkningstetthet på Jæren i 2014 og er et grunnlag for å forklare resultatet i Figur 4
Sykkeltilgjengelighet på Nord-Jæren. Sykkeltilgjengeligheten er best der det bor mange folk og der
folk bor tett.
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Figur 4. Sykkeltilgjengelighet på Nord-Jæren basert på en kombinasjon av befolkningens reisetid med sykkel til ulike reisemål
i regionen, kombinert med en sannsynlighet for at avstanden på reisen vil være i G/s-avstand.
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Figur 5. Befolkningstetthet på Jæren i 2014.
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Figur 4 viser ulike områders sykkeltilgjengelighet på Nord-Jæren. Kartet viser følgende:








Stavanger sentrum er området på Nord-Jæren som har best tilgjengelighet med sykkel fordi
det her er mange bosatte med korte avstander til reisemål.
Etter Stavanger sentrum er det Sandnes sentrum som har best sykkeltilgjengelighet, også her
fordi det er mange bosatte med korte avstander til reisemål.
Planområdet får en middels til dårlig sykkeltilgjengelighet fordi det er færre bosatte med
sykkelavstand til Forus enn for eksempel til Stavanger sentrum.
Funksjoner som lokaliseres i planområdet har dårligere sykkeltilgjengelighet enn dersom de
lokaliseres i Stavanger eller Sandnes sentrum.
Planområdet har omtrent lik sykkeltilgjengelighet øst og vest for E39. I øst er det bosatte på
Lura og Gausel og Godeset som gir området tilgjengelighet med sykkel og i vest er det
bosatte på Skadberg som gir området sykkeltilgjengelighet.
Gjennomsnittlig reisetid med sykkel til planområdet i øst er 26 til 30 minutter for de bosatte
som bor innen sykkelavstand til området.
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Figur 6. Reisetid i minutter med sykkel til/fra Forus vest.

Figur 6 viser reisetid med sykkel i minutter til/fra Forus vest fra regionen. Kartet viser følgende:



Med en reisetid på inntil 10 minutter med sykkel rekker du ikke lenger enn internt på
Forus/Lura. Det vil si omtrent innenfor planområdet.
På inntil 20 minutter rekker du med sykkel til Solakrossen, Lura bydelssenter, Jåttåvågen og
de sørlige delene av Ullandhaug.
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På inntil 30 minutter med sykkel rekker du til Sandnes sentrum, Sola Lufthavn,
Universitetsområdet, Mariero og Hillevåg.

Vurdering
Planområdet har middels til dårlig sykkeltilgjengelighet sammenlignet med andre områder på NordJæren. Forklaringen på sykkeltilgjengelighet er at det er færre bosatte med sykkelavstand til Forus
enn for eksempel til Stavanger sentrum. Gjennomsnittlig reisetid med sykkel til planområdet er 26 til
30 minutter for de bosatte som bor innen sykkelavstand til området. Flere bosatte i planområdet og
områdene rundt vil gi området en bedre sykkeltilgjengelighet. Planområdet har omtrent lik
sykkeltilgjengelighet øst og vest for E39. Funksjoner som lokaliseres i planområdet har dårligere
sykkeltilgjengelighet enn dersom de lokaliseres i Stavanger eller Sandnes sentrum. Det er store
avstander på Forus/Lura. Med en reisetid på inntil 10 minutter med sykkel rekker du ikke lenger enn
internt på Forus/Lura.

3.3 Biltilgjengelighet Nord-Jæren
Forutsetninger for bilkart for Nord-Jæren
Tilgjengelighetskartet for bil er basert på befolkningen på Jæren sin reisetid til ulike reisemål i
regionen. Nettverket for bil baserer seg på gjennomsnittlige reisetider over døgnet i 2013. Dette
tilsvarer om lag en hastighet i rushtiden uten forsinkelser. Reisetidene er registrert med
navigasjonsverktøyet Tomtom. I tillegg til reisetid er det lagt til 5 minutter for tid til parkering og
gange til og fra parkering. Ryfasttunnelen er lagt inn i nettverket for bil, men siden vi bare ser på
tilgjengeligheten til befolkningen på Jæren får ikke dette stor effekt. Hundvågtunnelen gir Hundvåg
bedre tilgjengelighet på Nord-Jæren.

Figur 7. Gjennomsnittlig reisetid er basert på gjennomsnitt av antall bilister. Dette tilsvarer om lag en hastighet i rushtiden
uten forsinkelser.
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Figur 8. Gjennomsnittlig reisetid med bil (om lag en hastighet i rushtiden uten forsinkelser) til ulike områder på Nord-Jæren.
5 minutter til parkering og gange til/fra parkering er lagt til reisetiden.

Figur 8 viser ulike områders biltilgjengelighet på Nord-Jæren. Kartet viser følgende:





Områdene langs E39 og de sentrale veiforbindelsene til E39 er de mest tilgjengelige
områdene med bil for befolkningen på Jæren.
Hele planområdet har god tilgjengelighet med bil, både øst og vest for E39.
Gjennomsnittlig reisetid med bil til planområdet er på 25 minutter eller mindre.
Planområdet har bedre biltilgjengelighet enn næringsområder som Dusavik og Tananger.
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Figur 9. Reisetid i minutter med bil til Forus vest. 5 minutter til parkering og gange til/fra parkering er lagt til reisetiden.
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Figur 9 viser reisetid med bil i minutter fra Forus vest til Nord-Jæren. Kartet viser følgende:






Med en reisetid på inntil 10 minutter med bil rekker du ikke lenger enn internt på Forus/Lura.
Det vil si omtrent innenfor planområdet. Da er tid til parkering og gange lagt til reisetiden (5
minutter).
Rekkevidden er best i retning nord og sør langs E39.
Inntil 15 minutter reisetid er rekkevidden best mot sør, men ved lengre reisetider er
rekkevidden omtrent lik i retning nord og sør.
På 20 minutter med bil rekker du til Sandnes sentrum, Ganddal, Solakrossen, Sola Lufthavn,
Hillevåg og Våland (Mosvannet).

Vurdering
Planområdet har god tilgjengelighet med bil for befolkningen på Jæren. Gjennomsnittlig reisetid med
bil til planområdet er 25 minutter eller mindre. Områdene langs E39 og de sentrale veiforbindelsene
til E39 er de mest tilgjengelige områdene med bil. Planområdet har omtrent lik biltilgjengelighet øst
og vest for E39. Funksjoner som lokaliseres i planområdet har bedre biltilgjengelighet enn dersom de
lokaliseres i næringsområder som Dusavik og Tananger. Det er store avstander på Forus/Lura. Med
en reisetid på inntil 10 minutter med bil rekker du ikke lenger enn internt på Forus/Lura. Da er tid til
parkering og gange lagt til reisetiden (5 minutter). Rekkevidden er best i retning nord og sør langs
E39.

3.4 Felles bo- og arbeidsmarked
Prosjekter som Ryfast og Rogfast vil gi et større felles bo- og arbeidsmarked i regionen
(regionsforstørring). Mindre omkringliggende kommuner får raskere bilforbindelse inn til sentrale
deler av regionen, som for eksempel til Forus. De mindre omkringliggende kommunene er områder
som ikke har befolkningsgrunnlag for kollektivforbindelser av høy kvalitet.
Styrken og størrelse på næringsområdet på Forus må tilpasses regionens behov. Skal regionen samle
mye av næringsvirksomheten på Forus eller beholde og etablere næringsområder i flere kommuner?
Jo flere arbeidsplasser på Forus jo større trafikkstrømmer fra omkringliggende kommuner.

4.0 Nullvekstmålet
Byområdet på Nord-Jæren, med kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg er underlagt 0vekstmålet, hvor all trafikkvekst skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport. Referansenivå for 0vekstmålet er 2012, da nullvekstmålet ble vedtatt gjennom klimaforliket, og vi vil også i dette
arbeidet legget til grunn turproduksjonstall fra lokal reisevaneundersøkelse 2012.
Vi definerer nullvekstmålet i dette arbeidet ut fra referanseåret 2012. Næringstransport og
gjennomgangstrafikk skal ikke omfattes av nullvekstmålet. Reisevaneundersøkelser er den viktigste
kilden for identifisering av persontransport. RVU omfatter folks reisevaner i hverdagen, inkludert
tjenestereiser (men ikke reiser knyttet til yrkestransport, håndverkstjenester osv.). Vi har valgt å ta
utgangspunkt i RVU i arbeidet, og har ikke tatt ut tjenestereiser. Dette blir likt for alle de tre
planprinsippene, og vil synliggjøre forskjeller mellom disse og hvordan hvert planprinsipp kan
17

oppfylle nullvekstmålet. Turproduksjon estimeres av reiser til og fra planområdet.
Gjennomgangstrafikk er dermed ikke en del av estimeringen av turproduksjon.
I det kommende arbeidet med trafikkutredninger fram mot endelig planforslag, vil en gjøre en
nærmere vurdering av hvordan planområdet skal bidra til nullvekstmålet i sammenheng med hele
byområdet.

5.0 Utredning av indikatorene
5.1 Turproduksjon
5.1.1 Turproduksjon i planområdet i 2012
Turproduksjon og reisemiddelfordeling for planområdet i 2012 er referansenivået vi skal måle oss
mot for å sjekke om vi når nullvekstmålet isolert sett for planområdet. Vi benytter
reisevaneundersøkelsen for Jæren fra 2012 (RVU Jæren 2012) til å finne turproduksjonen og
reisemiddelfordelingen for planområdet i 2012. Grunnkretsene som dekker planområdet, og som er
avgrensning av utvalgsområdet i RVU Jæren 2012 er vist i Figur 10. Dette gir et analysegrunnlag som
baserer seg på om lag 2500 reiser med målpunkt på Forus og ca. tilsvarende like mange reiser som
starter på Forus. Dette er et godt grunnlag til å analysere reiser til og fra Forusområdet.

Figur 10. Geografisk avgrensing av utvalgsområdet i analyser av reisevanedata.
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Vi presenterer reisemiddelfordeling for utvalgsområdet og et estimat på antall reiser som foretas til
og fra området, det vil si alle reiser som har opprinnelse eller destinasjon innenfor analyseområdet.
Estimatet bygger på en faktor basert på befolkningsgrunnlag og undersøkelsesutvalg i hver enkelt
kommune som inngår i undersøkelsen. Dataene er også vektet med hensyn til kjønn og alder.
Sum turer til og fra utvalgsområdet til IKDP Forus er i 2012 på om lag 150.000 turer. Bilførerandelen
på turer til og fra Forusområdet i 2012 var på 78 %. Dette gir ca.117.000 bilturer til og fra
planområdet/utvalgsområdet. Når vi undersøker hvilken bilandel de ulike planprinsippene må ha for
at planområdet isolert sett skal nå nullvekstmålet så er det 117.000 bilturer vi måler opp imot.

Turproduksjon fordelt på reisemiddel i
Forusområdet i 2012
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Figur 11 Turproduksjon fordelt på reisemiddel i Forusområdet i 2012.Kilde RVU Jæren 2012..

Reisemiddelfordeling i Forusområdet i 2012
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Figur 12. Reisemiddelfordeling i Forusområdet i 2012. Kilde RVU Jæren 2012.
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Forusområdet har hatt en kraftig vekst i turproduksjon de siste årene. I 1998 var turproduksjonen til
og fra Forusområdet på om lag 111.000 turer mot om lag 150.000 turer i 2012. Stavanger sentrum
hadde i 2012 om lag 140.000 turer. Dette er omtrent på nivå med Forusområdet i dag, men
Stavanger sentrum har ikke hatt den samme veksten som Forusområdet siden 1998. Stavanger
sentrum og Forusområdet genererte dermed omtrent like mange turer i 2012, men bilførerandelen
til Stavanger sentrum var på 46 % mot 78 % bilførerandel til Forusområdet. Stavanger sentrum er et
betydelig mindre og tettere område enn Forusområdet. Dette viser at tetthet og urbanitet påvirker
reisemiddelfordelingen. Sandnes sentrum hadde i 2012 om lag 60.000 turer og en bilførerandel på 62
%.

5.1.2 Beregning av turproduksjon i de tre alternativene
Det er blitt gjort noen grove antagelser for å si noe om et teoretisk utbyggingspotensiale i de tre
planprinsippene. Det teoretiske utbyggingspotensiale bruker vi for å finne turproduksjon i de tre
planprinsippene. Utbyggingspotensiale gir oss hvor mye areal med ulike formål vi skal beregne
transport for. Beregning av turproduksjon er en teoretisk øvelse der vi forenkler og gjør noen
antagelser for å teste forskjeller mellom de tre planprinsippene. Turproduksjonen vi kommer frem til
er grovt regnet, men sier noe om forskjellen i mengde turer som genereres.
For å finne turproduksjon for de tre planprinsippene er det brukt anbefalinger fra Statens vegvesen
for turproduksjon for næring (håndbok V713 trafikkberegning), arbeidsplasstetthet fra rapporten
«ABC-konseptet i norsk planlegging, Asplan Viak 2003» (se Tabell 3) i tillegg til beregninger ut i fra
tilgjengelige reisevanedata (RVU 2013/14).
Under er det en oversikt over forutsetninger og faktorer som er benyttet for de ulike formålene.
Bolig
Gjennomsnittlig boligstørrelse
Gjennomsnittlig boligstørrelse for nye boliger i Stavanger i 2014 er 128 kvadratmeter bruksareal.
(http://statistikk.stavanger.kommune.no/bolig_04s.html). Laveste snittverdi i Stavanger de siste 10
årene var i 2006 da gjennomsnittlig boligstørrelse for nye boliger var på 111 kvadratmeter
bruksareal. Store eneboliger trekker sannsynligvis opp snittet. I våre grove beregninger bruker vi 100
kvadratmeter bruksareal som gjennomsnitt fordi planområdet ikke kommer til å akseptere store
eneboliger som fortetting, og fordi 100 kvm er et rundt tall som viser at vi er på et grovt nivå.
Antall personer per bolig
I Stavanger var det i 2013 2,13 personer per bolig i gjennomsnitt. I Sola er det 2,4 personer per bolig i
gjennomsnitt. I Sandnes er det 2,4 personer per bolig i dag, men for boligene som er bygget de siste
årene er det 2,0 personer per bolig. Trenden er færre personer per bolig så i beregninger for nye
boliger i planområdet antar vi i gjennomsnitt 2,0 personer per bolig. I Stavanger er det i gjennomsnitt
3,7 personturer per døgn (Nasjonal RVU 2013/14). Dette gir 7,4 reiser per døgn per bolig.
Næring
Næring kategori 1 (kontor)
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Det er i gjennomsnitt 5 ansatte per 100 kvm BRA næringsareal, med i snitt 80 % tilstedeværelse. Det
foretas 3,5 reiser per ansatt per døgn (håndbok V713 trafikkberegning). Dette gir 14 reiser per 100
kvm BRA næring per døgn.
Næring kategori 2 (kontor kombinert med lager/verksted)
Det er i gjennomsnitt 2,5 ansatte per 100 kvm BRA næringsareal, med i snitt 80 % tilstedeværelse.
Det foretas 3,5 reiser per ansatt per døgn. Dette gir 7 reiser per 100 kvm BRA næring per døgn.
Næring kategori 3 (lager og industri)
Det er i gjennomsnitt 1,3 ansatte per 100 kvm BRA næringsareal, med i snitt 80 % tilstedeværelse.
Det foretas 3,5 reiser per ansatt per døgn. Dette gir 3,6 reiser per 100 kvm BRA næring per døgn.

Tabell 3: Tabellen viser arbeidsplasstettheten for forskjellige typer virksomhet. Videre vises
nærværsgrad (hvor stor andel av de ansatte som til enhver tid er på arbeidsplassen). Kilde: Kilde ”ABCkonseptet i norsk planlegging, Asplan Viak 2003.

Interne reiser
Hvis en bosatt på Forus skal utføre et formål på Forus vil denne beregningsmetoden føre til at
reisen både vil inngå i turproduksjonen knyttet til gjøremålet, og som beboer. For å justere for dette
benytter vi andel interne reiser (dvs. reiser innenfor Forusssonen) i reisevaneundersøkelsen.
Andelen reiser med start og målpunkt i Forussonen er ca. 10 prosent (RVU 2012). Vi justerer
derfor ned estimert boligturproduksjon med 10 prosent i de tre utviklingsalternativene. Vi antar
andelen interne reiser er noe høyere i alternativet funksjonsblanding enn i alternativ basis og
komprimert på grunn av mer funksjonsblanding i dette alternativet. Men fordi dette er usikre tall har
vi valgt å forenkle til å benytte ca. 10 prosent interne turer i alle tre utviklingsalternativene.
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Utbyggingspotensiale
Beregnet utbyggingspotensiale (BRA i m2) i de tre planprinsippene.

Næring kategori 1
Næring kategori 2
Næring kategori 3
Bolig
Bolig, lik for alle alternativer
Næring 1, lik for alle alternativer
Totalt

Alternativ
Alternativ basis Alternativ komprimert funksjonsblanding
2400000
960000
1320000
1200000
900000
1200000
900000
700000
900000
400000
240000
880000
1900000
1900000
1900000
500000
500000
500000
7300000
5200000
6700000

Tabell 4: Utbyggingspotensiale (m2 BRA) i de ulike alternativene med de forutsetningene som er valgt.
«Bolig og næring, lik for alle alternativer», er arealer som vi forutsetter lik arealbruk for uavhengig av
utviklingsalternativer. Dette er arealer hvor fremtidig arealbruk er avklart i andre planer eller
pågående planer (Forus Øst, deler av Lura, Skadberg og Bærheim).
Turproduksjon
Beregnet personturer i de ulike alternativene er gitt i Tabell 5 under.
Kolonne1
Næring kategori 1
Næring kategori 2
Næring kategori 3
Bolig
Bolig, lik for alle alternativer
Næring 1, lik for alle alternativer
Totalt
Totalt (avrundet)

Alternativ basis Alternativ komprimert
336000
134400
84000
63000
32760
25480
26640
15984
126540
126540
70000
70000
675940
435404
680000
440000

Alternativ
funksjonsblanding
184800
84000
32760
58608
126540
70000
556708
560000

Tabell 5: Personturer i de ulike alternativene. (Interne turer er ikke trukket fra enda).
Planområdet til IKDP Forus er stort og ved full utbygging gir dette betydelig mange turer. Alternativet
basis gir flest turer på grunn av mye næringsareal i kategori 1. Omtrent 680.000 personturer blir
generert i alternativ basis. Alternativet med funksjonsblanding generer ca. 560.000 personturer.
Alternativet med funksjonsblanding har også mye utbygging, men flere boliger enn alternativ basis.
Dette gir noe mindre turer enn alternativ basis. Alternativet med komprimert utbygging gir færre
personturer enn basis og funksjonsblanding. Alternativet komprimert ved full utbygging gir omtrent
440.000 personturer. I utbyggingspotensialet er det en del arealer som det forutsettes er like i alle
utbyggingsalternativene. Dette er arealer som Forus Øst, deler av Lura, Skadberg og Bærheim. Disse
arealene genererer omtrent 200.000 personturer og utgjør en stor andel av utbyggingspotensialet til
området.
Til sammenligning er det i 2030 estimert at Stavanger sentrum vil generere ca. 260.000 turer til og fra
sentrum (ref. Konsekvensutredning, Kommunedelplan for Stavanger sentrum, 5.april 2016).
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5.2 Bilandel for å nå nullvekstmålet
Sum turer til og fra utvalgsområdet til IKDP Forus var i 2012 på om lag 150.000 turer. Bilførerandelen
på turer til og fra Forusområdet i 2012 var på 78 %. Dette gir ca.117.000 bilturer til og fra
planområdet/utvalgsområdet.
Når vi undersøker hvilken bilandel de ulike planprinsippene må ned i for at planområdet isolert sett
skal nå nullvekstmålet så er det 117.000 bilturer vi måler opp imot.
Alternativ
Bilandel
Alternativ 1: Basis
17
Alternativ 2: Komprimert
27
Alternativ 3: Funksjonsblanding
21
Tabell 6. Bilandel for å nå nullvekstmålet i de tre utbyggingsalternativene.
De store mengdene med utbyggingsareal som er testet ut i alternativene fører til at planområdet må
ned i bilandeler på mellom 17 og 27 % for å nå nullvekstmålet.

6.0 Vurdering av nye togstopp
Det skal vurderes effekt ved etablering av ny(e) stasjoner i planarbeidet med IKDP-Forus. Hvilken
regional effekt kan etablering av ny(e) togstopp innenfor planområde ha for målet om nullvekst i
personbiltransporten i IKDP-Forus?

Figur 13. Eksisterende og forslag til nye stasjoner ved planområdet til IKDP Forus.
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6.1 Møte med jernbaneverket
Prosjektgruppa for IKDP Forus hadde et møte med Jernbaneverket den 18. mars 2016 om
mulighetene for nye togstopp på Forus. Under følger en oppsummering fra møte.
Jernbaneverket mener at flere togstopp er en utfordring med tanke på togframføring og reisetid. De
viser til at stasjonsstrukturen på hele strekningen bør sees i sammenheng dersom man skal legge til
grunn nye togstopp. Jernbaneverket anbefaler ikke flere stasjoner totalt på strekningen for
Jærbanen. En løsning kan være at en annen stasjon må legges ned. Jernbaneverket forholder seg til
Bypakke Nord-Jæren og konseptvalget som er tatt om å utvikle et bussveisystem kombinert med
Jærbanen. Jernbaneverket vektlegger at jernbanens rolle i regionen må rendyrkes og bussen må
håndtere flatedekningen. Jernbaneverket har som langsiktig mål at Jærbanen skal få en frekvens på
10 minutter mot dagens 15 minutters frekvens på strekningen Stavanger - Sandnes.
Transportetatene må ha politiske vedtak og prosjekter må inn i Nasjonal transportplan (NTP).

6.2 Vurdering av Forus stasjon
Kobling til Bussveien og planlagt kollektivsystem
Ett nytt togstopp på Forus stasjon vil ikke være koblet til Bussveien i fv. 44 eller sekundærtraséen i
Gamle Forusveien, og vil derfor ikke kunne være et knutepunkt eller byttepunkt i
hovedkollektivstrukturen. Forus stasjon vil være ca. 270 meter fra den sekundære kollektivtraséen i
Gamle Forusveien, og ca. 900 meter fra Bussveien i fv. 44, se Figur 14.
En eventuell ny Forus stasjon vil kunne være et byttepunkt for reiser mot vest (Forus vest og
Stavanger Lufthavn), men dette vil kreve at det etableres et nytt tilbud og en ny kollektivforbindelse
utenfor den planlagte hovedkollektivstrukturen og tilhørende arealstrategi. Ny høyverdig busstrasé
gjennom 2020Park og Nortura sin eiendom vil skape en ny barriere gjennom området dersom
traséen skal ha samme kvalitet og fremkommelighet som Bussveien i fv. 44. Traséen til Forus stasjon
vil kun være en trasé for en matebuss mot Forus stasjon og ikke en arealstrukturerende trasé på
samme måte som fv. 44. En ny stasjon på Forus stasjon med overgang til buss mot vest vil svekke
Gausel stasjon som byttepunkt. Bussveien i fv. 44 og Gamle Forusveien vil fortsatt ha Gausel stasjon
som byttepunkt, mens bytte mot vest ville bli splittet opp mellom Gausel og Forus stasjon.
Influensområdet (utviklingspotensiale)
En ny stasjon på Forus stasjon vil overlappe med deler av nedslagsfeltet og kundegrunnlaget til
Gausel stasjon, se Figur 14. Gausel stasjon er en eksisterende stasjon som ligger til grunn for
områdeplanen for Forus Øst, og som byttepunkt i hovedkollektivnettverket i kommuneplanen for
Stavanger 2014-2029.
Øst for Forus stasjon ligger Gandsfjorden som begrenser influensområdet til stasjonen. Nord og sør
for stasjonen er det etablerte eneboligområder og næringsarealer. Store deler av næringsarealene
kan transformeres. Fiskå Mølle og Nortura som ligger helt inntil stasjonen er omformingsområder.
Arealene vest for stasjonen helt frem til Bussveien i fv. 44 er omformingsområder. Ca. halve arealet
rundt stasjonen går vekk som utbyggingsareal på grunn av Gandsfjorden og etablerte boligområder.
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Influensområdet til Forus stasjon er innenfor 300 meters rekkevidde til busstilbudet i Gamle
Forusveien, i tillegg er nesten halvparten av influensområdet (ser bort i fra sjøareal) til Forus stasjon
innenfor influensområdet til Gausel stasjon. En ny Forus stasjon vil dermed ikke utløse store
endringer i arealbruk og grad av utnyttelse, men vil kreve en ny bussforbindelse med høy frekvens.
Forus stasjon er utenfor arealstrategien i kommuneplanen for Stavanger 2014-2029.

Figur 14. Influensområdet og kobling til planlagt hovedkollektivstruktur for Gausel stasjon og en eventuell ny Forus stasjon.

Reisetid
Avstanden fra Gausel stasjon til Midtbergmyrå og vestaksen er ca. 1450 meter. Avstanden fra Forus
stasjon til Midtbergmyrå er ca. 1100 meter. Forus stasjon er dermed ca. 350 meter nærmere
Midtbergmyrå og vestaksen enn Gausel stasjon. Med en gjennomsnittlig hastighet på 20 km i timen
kan du spare ca. 1 minutt ved å bytte til buss på Forus stasjon i stedet for Gausel stasjon. Vi
forutsetter da at det tar like lang tid å bytte fra tog til buss på begge stasjonene og at bussen har
samme frekvens på begge stasjonene. Det avhenger også av at en trasé gjennom Nortura sin
eiendom og 2020Park har samme kvalitet og fremkommelighet som Bussveien i fv. 44. Passasjerer
som reiser med jernbanen og skal bytte til buss mot Forus vest eller Stavanger Lufthavn sparer
dermed maksimalt 1 minutt i reisetid med buss ved å bytte fra tog til buss på Forus stasjon i stedet
for på Gausel stasjon. Reisende fra sør vil i tillegg spare noen minutter i reisetid med tog ved å gå av
på Forus stasjonen i stedet for Gausel stasjon, mens reisende fra nord får noen minutter lenger
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reisetid. Det vil si at reisende fra sør totalt får en kortere reisetid på et par minutter ved å bytte til
buss ved Forus stasjon i stedet for Gausel stasjon, mens reisende fra nord får en lengre reisetid totalt.
Utredningen om Forus stasjon utarbeidet av Railconsult («Mulighetsstudie Forus knutepunkt,
desember 2013 oppdatert januar 2014») for Forus Næringspark viser at reisetiden fra Bryne til
Stavanger Lufthavn med Jaerlines vil være 14 minutter raskere enn tog fra Bryne til Forus stasjon og
buss som korresponderer videre til Stavanger Lufthavn. Tog fra Nærbø til Forus stasjon vil gi en
besparelse på 1 minutt i forhold til Gausel stasjon. Fra Stavanger stasjon til Stavanger Lufthavn vil
Flybussen være 12 minutter raskere enn tog til Forus stasjon og høystandardbuss som
korresponderer videre til Stavanger Lufthavn. Reisetiden fra Jåttåvågen til Stavanger Lufthavn med
buss vil være 4-6 minutter raskere enn med tog til Forus stasjon og med bytte til høystandard buss til
Stavanger Lufthavn. Forus stasjon vil dermed ikke konkurrere i reisetid med eksisterende kollektive
tilbud til Stavanger Lufthavn fra sentrale punkt i regionen.

6.3 Vurdering av Lura stasjon
Generelt
I forarbeidet til ny kommuneplan er integrasjon mellom tog og andre reisemidler særlig fremhevet.
Man ser at integrasjon mellom tog og andre reisemidler er generelt viktig tema i den overordna
transportplanleggingen.
Det vurderes som en ulempe at jernbanen har et dårlig nedslagsfelt mellom Sandnes og Stavanger og
betjener ikke flere tunge reisemål (f. eks: Kvadrat, Forus, Universitetet og Flyplassen). Det er
foreløpig tenkt at togtilbudet kunne bli bedre utnyttet hvis busstilbudet matet til/fra toget og disse
målepunktene mer effektivt.
Stasjonsstrukturen vurderes heller ikke som optimal. Mellom Ganddal og Sandnes sentrum er det
bare en stasjon (kalt for ‘Sandnes’ men som skal kalles for ‘Skeiene’ i fremtiden). Denne ligger ganske
nær Sandnes sentrum. Det finnes heller ingen stasjoner i Sandnes mellom sentrum og Gausel (en
avstand på ca. 6 km.), mens de andre tre stasjoner mellom Gausel og Stavanger ligger med en
gjennomsnittsavstand på ca. 2.25 km.
Mellom Sandnes og Gausel kjøres jernbanen gjennom bebygde områder på vestsiden uten stopp.
Den kjøres også forbi større reisemål som Kvadrat og Forus der disse ligger ca. 2 -3 km vest for
jernbanen. Dette kan bety at potensiale for- og planlegging av et nytt togstopp for Forus/Kvadrat og
den nordre del av Sandnes kommune bør vurderes. Dette eventuelle togstoppet bør i så fall også
mates av et høyfrekvens busstilbud som er tilkoblet andre reisemål.
Vurderinger ovenfor er foreløpige og skal vurderes nærmere i kommende kommuneplanarbeid. Det
er imidlertid definert et mulig togstopp på Lura stasjon allerede nå som et innspill i forarbeidet til
IKDP-Forus. Kartene nedenfor viser plassering av et mulig togstopp og befolkning, arbeidsplasser, og
bebyggelse i nedslagsfeltet per i dag:
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Figur 15. Arbeidsplasser innenfor 500 og 1000 meters rekkevidde.
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Figur 16. Befolkningstetthet innenfor 500 og 1000 meters rekkevidde.
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Figur 17. Bebyggelse innenfor 500 og 1000 meters rekkevidden.
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Figur 18. Arealformål innenfor 500 og 1000 meters rekkevidde.
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1000 meter buffer fra togstopp på Lura har kommuneplanen følgende formål oppgitt i antall dekar:
Bolig

1088 dekar

Næringsformål

175 dekar

Kombinert formål

55 dekar

Offentlig

65 dekar

Senter (Lurabyen)

83 dekar

500 meter buffer fra togstopp på Lura har kommuneplanen følgende formål oppgitt i antall dekar:
Boligformål

230 dekar

Næringsformål

85 dekar

Nordastraen Nord

10 dekar

Influensområdet (utviklingspotensiale)
Et eventuelt togstopp på Lura har jernbane- tekniske utfordringer, men det eksisterer relevante
utviklingspotensialer som bør utforskes videre. Et eventuelt togstopp her kunne for eksempel gi
kobling til Varatun og Lura bydelsenter samt transformasjons muligheter i Bedriftsveien. Dette kan gi
et sterkt nedslagsfelt.
Når bussvei legges til Strandgata og man har andre høyverdige akser i Roald Amundsensgate gate og
Gamle Stavanger veien, vil også de ha effekten av å forstørre nedslagsfeltet som kan inkludere
transformasjonsmuligheter på Kvadrat og Forussletta.
Reisetid
Det vurderes foreløpig at et nytt togstopp på Lura med effektive koblinger til buss kan bidra til
redusert reisetid for togpassasjerer fra Sør-Jæren som i dag må bytte fra buss til tog på Ruten med
tidvis lang ventetid. Per i dag er koblingen mellom tog og buss på Ruten ikke optimal. Selv om tog i
nord og sørgående retning krysser hverandre nær Sandnes sentrum er det slik at mange busser ikke
treffer toget.
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7.0 Oppsummering av vurderinger og gradering av indikatorene
I denne fasen er det kun strategien om nullvekst i personbiltrafikken som vurderes. Andre strategier
og temaer under energi og miljø blir vurdert i neste fase av planarbeidet.
Indikatorene tester ut de tre planprinsippene ved full utbygging. Vi forutsetter at alle prosjektene i
Bypakke Nord-Jæren er bygget ut, det vil si sykkelstamveg og Bussveien linje A, B og C.
Gjennomføring av utviklingsalternativ og konkrete tiltak blir vurdert i neste fase av planarbeidet.
Indikatorene om turproduksjon og bilandel for å nå nullvekstmålet, sammen med en vurdering av
området sin tilgjengelighet i regionen, skal sette oss i stand til å finne det planprinsippet som gir
Forus den rollen med best måloppnåelse.
Det er stor usikkerhet i utbyggingspotensialet, som er grunnlaget for beregning av turproduksjon.
Turproduksjonen vi beregner er en teoretisk øvelse for å undersøke forskjellene ved de ulike
utviklingsalternativene med de forutsetningene vi har valgt.

Hovedmål: Forus skal utvikles i tråd med nasjonale klimamål.
Strategi: Transporttilgjengelighet og arealbruk tilpasset regionens mål om 0-vekst i
personbiltrafikken.

7.1 Forus sin tilgjengelighet på Nord-Jæren
Forusområdet har, sammen med andre områder langs E39, god tilgjengelighet med bil for
befolkningen på Jæren. Gjennomsnittlig reisetid med bil til planområdet er 25 minutter eller mindre.
Det er store avstander på Forus/Lura. Med en reisetid på inntil 10 minutter med bil rekker du ikke
lenger enn internt på Forus/Lura. Da er tid til parkering og gange lagt til reisetiden (5 minutter).
Funksjoner som lokaliseres i planområdet har bedre biltilgjengelighet enn dersom de lokaliseres i
næringsområder som Dusavik og Tananger.
Funksjoner som lokaliseres i planområdet har dårligere kollektivtilgjengelighet enn dersom de
lokaliseres i Stavanger sentrum eller i bybåndet mellom Stavanger sentrum og Jåttåvågen.
Forusområdet kommer allikevel relativt godt ut på kollektivtilgjengelighet for bosatte på Jæren med
tilgjengelighet til holdeplass. Bosatte på Jæren med tilgjengelighet til holdeplass vil i gjennomsnitt ha
en reisetid til og fra Forus på mellom 30-50 minutter til de ulike delene av planområdet. Til tross for
relativt god kollektivtilgjengelighet på Nord-Jæren så vil reisetiden med kollektiv allikevel være opp
mot dobbelt så lang som med bil. Den lange reisetiden med kollektiv svekker konkurransekraften til
kollektiv i forhold til bil. I planområdet er det områdene rundt Gausel stasjon og tett inntil
kollektivaksene som har best kollektivtilgjengelighet. Store deler av bybåndet mellom Stavanger og
Sandnes og senterne i Sandnes, Sola og Stavanger har de korteste reisetidene til Forus vest på
mellom 21 til 30 minutter.
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Planområdet har middels til dårlig sykkeltilgjengelighet sammenlignet med andre områder på NordJæren. Gjennomsnittlig reisetid med sykkel til planområdet er 26 til 30 minutter for de bosatte som
bor innen gang- og sykkelavstand til området. Funksjoner som lokaliseres i planområdet har dårligere
sykkeltilgjengelighet enn dersom de lokaliseres i Stavanger eller Sandnes sentrum. Flere bosatte i
planområdet og områdene rundt vil gi området en bedre sykkeltilgjengelighet. Det er store avstander
på Forus/Lura. Med en reisetid på inntil 10 minutter med sykkel rekker du ikke lenger enn internt på
Forus/Lura.
Områder som bybåndet mellom Stavanger sentrum og Jåttåvågen og Stavanger og Sandnes sentrum
har bedre tilgjengelighet med gange, sykkel og kollektiv enn Forusområdet. Mulighetene for å nå
nullvekstmålet for Nord-Jæren er større dersom vi lokaliserer funksjoner i bybåndet eller i Sandnes
og Stavanger sentrum i stedet for Forusområdet.

7.2 Vurdering av nye togstopp
Forus stasjon
Et nytt togstopp på Forus stasjon vil ikke være koblet til Bussveien i fv. 44 eller sekundærtraséen i
Gamle Forusveien, og vil derfor ikke kunne være et knutepunkt eller byttepunkt i
hovedkollektivstrukturen. Gausel stasjon vil være byttepunktet mellom jernbanen og Bussveien på
fv. 44 og busstilbudet på Gamle Forusveien. Buss fra Gausel stasjon mot Forus vest og Stavanger
Lufthavn vil da benytte den planlagte høyverdige kollektivtraséen i fv. 44. Med kobling til Bussveien
bygger Jernbanen opp under kundegrunnlaget til Bussveien og utnytte den kapasiteten og kvaliteten
som nå investeres i Bussveien. Forus stasjon vil kreve en ny trasé gjennom fremtidige boligområder
som 2020Park og Nortura sin eiendom.
Forus stasjon gir redusert reisetid på et par minutter for reisende fra sør, men for reisende fra nord
blir det lenger reisetid på grunn av lengre reise med tog. Forus stasjon vil ikke konkurrere i reisetid
med eksisterende kollektive tilbud til Stavanger Lufthavn fra sentrale punkt i regionen.
Ca. halve arealet rundt Forus stasjon går vekk som utbyggingsareal på grunn av Gandsfjorden og
etablerte boligområder. Deler av influensområdet nord for Forus stasjon er innenfor influensområdet
til Gausel stasjon.
Nytt togstopp på Forus stasjon vil konkurrere med Gausel stasjon sitt influensområde, splitte opp et
felles byttepunkt for overgang til buss i retning nord, sør og vest, og svekke utnyttelsen av
eksisterende og planlagt infrastruktur på Gausel stasjon og fv. 44. En eventuell ny Forus stasjon bør
kun være en lokal stasjon som bidrar til bedre kollektivtilbud innenfor influensområdet til stasjonen.
Forus stasjon ligger utenfor arealstrategien til Stavanger kommune.
Lura stasjon
Jernbanen kjøres gjennom bebygde områder på vestsiden på strekningen mellom Sandnes og Gausel
uten stopp. Den kjøres også forbi større reisemål som Kvadrat og Forus der disse ligger ca. 2 -3 km
vest for jernbanen. Med dette som utgangspunkt bør det vurderes potensiale for- og planlegging av
et nytt togstopp for Forus/Kvadrat og den nordre del av Sandnes kommune. Dette eventuelle
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togstoppet bør også mates av et høyfrekvens busstilbud som er tilkoblet andre reisemål. Lura stasjon
er foreslått som en aktuell holdeplass å vurdere nærmere i planarbeidet IKDP Forus.

7.3 Alternativene som vurderes
Alternativ basis: Delt Forus, næringsby langs kollektivaksen og funksjonsblanding i øst og vest

Alternativ komprimert: Komprimert og avgrenset utbygging
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Alternativ Funksjonsblanding: Funksjonsblanding med næring og bolig langs alle kollektivakser

STRATEGI:

Transporttilgjengelighet og arealbruk tilpasset regionens mål om 0-vekst i
personbiltrafikken

INDIKATOR:
Indikator 1:

TEKST:
Turproduksjon: Antall turer som arealbruken genererer og en kvalitativ
vurdering av reisehensikt som arealbruken i planprinsippet genererer.
Mange nye turer på grunn av utbygging i hele planområdet. Dette
utbyggingsalternativet gir høyest turproduksjon ved full utbygging, ca.
680.000 turer mot ca. 150.000 turer i 2012. Til sammenligning med utvikling
av Stavanger sentrum, utløser dette planprinsippet nesten tre ganger
høyere turproduksjon enn Stavanger sentrum (260.000 turer i 2030).

Alternativ 0: Basis

Reisene fordeler seg inn og ut av området i øst på grunn av
funksjonsblanding, men i vest genererer området reiser inn om morgenen
og ut om ettermiddagen på grunn av rene næringsområder. I vest får vi
dermed ikke utnyttet transportkapasiteten i begge reiseretninger.
Planprinsippet bygger opp Forus som regionalt tyngdepunkt. Den betydelige
mengden arbeidsplasser tiltrekker seg arbeidskraft og dermed
transportarbeid fra hele regionen, også utenfor Nord-Jæren.
Oppnåelse av delmål:
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Alternativ 1:
Komprimert

Dette utbyggingsalternativet har lavest turproduksjon av de tre
planprinsippene, men fortsatt betydelig mange nye turer til et område med
god biltilgjengelighet. Full utbygging genererer ca. 440.000 turer mot ca.
150.000 turer i 2012. Til sammenligning med utvikling av Stavanger sentrum,
utløser dette planprinsippet nesten dobbelt så mange turer som Stavanger
sentrum (260.000 turer i 2030).
Rene næringsområder i vest. Funksjonsblanding i øst. Reisene fordeler seg
inn og ut av området i øst på grunn av funksjonsblanding, men i vest
genererer området reiser inn om morgenen og ut om ettermiddagen på
grunn av rene næringsområder. I vest får vi dermed ikke utnyttet
transportkapasiteten i begge reiseretninger.
Planprinsippet bygger opp Forus som regionalt tyngdepunkt, men i en
mindre størrelse enn alternativ basis og funksjonsblanding.
Utbyggingsalternativet tiltrekker seg sannsynligvis mindre transport fra
resten av regionen, også utenfor Nord-Jæren, enn de to andre alternativene.
Oppnåelse av delmål:

Alternativ 2:
Funksjonsblanding

Mange nye turer på grunn av utbygging i hele planområdet. Dette
alternativet ligger mellom utbyggingsalternativene komprimert og basis i
antall turer med ca. 560.000 turer ved full utbygging mot ca. 150.000 turer i
2012. Til sammenligning med utvikling av Stavanger sentrum, utløser dette
planprinsippet litt mer enn dobbelt så mange turer som Stavanger sentrum
(260.000 turer i 2030).
Funksjonsblanding langs kollektivaksene i hele planområdet.
Funksjonsblandingen med bolig bidrar til at transportstrømmene utnytter
kapasiteten i nettverket bedre enn i alternativ basis og komprimert. Ved
funksjonsblanding fordeler reisene seg både ut og inn av området.
Funksjonsblandingen fører også til en forventning om høyere andel korte
reiser enn alternativ basis og komprimert. Høyere andel korte reiser utløser
større potensial for sykling og gåing.
Planprinsippet bygger opp Forus som regionalt tyngdepunkt. Den betydelige
mengden med arbeidsplasser tiltrekker seg arbeidskraft og dermed
transportarbeid fra hele regionen, også utenfor Nord-Jæren.
Oppnåelse av delmål:

Indikator 2:

Bilandel for å nå nullvekstmålet: Beregne bilandel for å nå nullvekstmålet
og en kvalitativ vurdering av realismen i å oppnå bilandelene ut i fra
området sin tilgjengelighet og arealbruken i planprinsippene.

Alternativ 0: Basis

Alternativet med lavest bilandel for å nå nullvekstmålet av de tre
alternativene på grunn av størst turproduksjon. Ved full utbygging må
bilandelen ned i ca. 17 % for å nå nullvekstmålet.
Alternativet har vanskeligere for å nå nullvekstmålet enn alternativene
komprimert og funksjonsblanding på grunn av stor andel næringsareal som

36

generer mange turer og mindre muligheter for korte reiser på grunn av
begrenset andel bolig i forhold til næring.
Mange arbeidsplasser og begrenset andel bolig gjør at flere må reise lenger
enn vanlig gang- og sykkelavstand til arbeidsplassen. Mulighetene for å få
folk til å sykle begrenses på grunn av avstand mellom bolig og arbeidsplass.
Konkurranseforholdet i reisetid mellom bil og buss gjør det vanskelig å få til
høy kollektivandel og lav bilandel.
Nytt togstopp på Forus vil ikke gi en betydelig regional effekt i forhold til
dagens kollektivtilbud med Gausel stasjon. Nytt togstopp på Lura gir
Luraområdet bedre tilgjengelighet på Jæren.
Muligheter for 10 minuttersbyer øst i planområdet på grunn av
funksjonsblanding med bolig. Utbygging i hele planområdet gir store
avstander og utnytter ikke effekten av urbanitet før hele området er bygget
ut.
Oppnåelse av delmål:
Alternativ 1:
Komprimert

Med en komprimert utvikling er det større muligheter for å nå
nullvekstmålet, både på grunn av færre reiser enn alternativ basis og
funksjonsblanding, og på grunn av mulighetene for å oppnå urbanitet ved å
samle utbyggingen på mindre areal.
Ved full utbygging må bilandelen ned i ca. 27 % for å nå nullvekstmålet.
Forusområdet har store avstander. En konsentrert utvikling med urbane
kvaliteter gir bedre grunnlag for å oppnå lav bilandel, også før området er
fullt utbygget. Stavanger sentrum og Forusområdet genererte omtrent like
mange turer i 2012, men bilførerandelen til Stavanger sentrum var på 46 %
mot 78 % bilførerandel til Forusområdet. Stavanger sentrum er et betydelig
mindre og tettere område enn Forusområdet. Dette viser at tetthet og
urbanitet påvirker reisemiddelfordelingen.
Muligheter for 10 minuttersbyer i deler av planområdet i øst på grunn av
funksjonsblanding med bolig.
Alternativet inneholder ikke nye togstopp.
Selv det komprimerte alternativet gir betydelig mange reiser sammenlignet
med områder som Stavanger og Sandnes sentrum som har bedre
tilgjengelighet med gange, sykkel og kollektiv enn Forusområdet.
Mulighetene for å nå nullvekstmålet for Nord-Jæren er større om vi
lokaliserer funksjoner i Sandnes og Stavanger sentrum, eller i bybåndet
mellom Stavanger sentrum og Jåttåvågen, enn i Forusområdet.
Oppnåelse av delmål:
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Alternativ 2:
Funksjonsblanding

Stor turproduksjon gir lavere bilandel enn alternativet med komprimert
utbygging for å nå nullvekstmålet. Ved full utbygging må bilandelen ned i ca.
21 % for å nå nullvekstmålet.
Funksjonsblandingen mellom bolig og næring bidrar til bedre
sykkeltilgjengelighet i området enn alternativ basis og komprimert. Flere
boliger i området gir mulighet for større andel korte turer enn alternativ
basis og komprimert.
Muligheter for 10 minuttersbyer i hele planområdet. Utbygging i hele
planområdet gir store avstander og utnytter ikke effekten av urbanitet før
hele området er bygget ut.
Nytt togstopp på Forus vil ikke gi en betydelig regional effekt i forhold til
dagens kollektivtilbud med Gausel stasjon. Nytt togstopp på Lura gir
Luraområdet bedre tilgjengelighet på Jæren.
Alternativet har vanskeligere for å nå nullvekstmålet enn alternativet
komprimert på grunn av mengden turer som blir generert. Selv om
alternativet har best forutsetninger for korte turer så antar vi at mengden
turer er så stor at andelen med bilreiser blir for krevende for et område med
god biltilgjengelighet.
Oppnåelse av delmål:

Alternativ 0: Basis

Samlet vurdering av måloppnåelse for strategien
Lavest bilandel for å nå nullvekstmålet av de tre alternativene på grunn av
størst turproduksjon. Alternativet har vanskeligere for å nå nullvekstmålet
enn alternativene komprimert og funksjonsblanding på grunn av stor andel
næringsareal som generer mange turer og mindre muligheter for korte
reiser på grunn av begrenset andel bolig i forhold til næring.

Alternativ 1:
komprimert

Med en komprimert utvikling er det større muligheter for å nå
nullvekstmålet både på grunn av færre reiser enn alternativ basis og
funksjonsblanding og på grunn av mulighetene for å oppnå urbanitet ved å
samle utbyggingen på mindre areal. Selv det komprimerte alternativet gir
betydelig mange reiser sammenlignet med områder som Stavanger og
Sandnes sentrum som har bedre tilgjengelighet med gange, sykkel og
kollektiv enn Forusområdet. Mulighetene for å nå nullvekstmålet for NordJæren er større om vi lokaliserer funksjoner i Sandnes og Stavanger sentrum,
eller i bybåndet mellom Stavanger sentrum og Jåttåvågen, enn i
Forusområdet.

Alternativ 2:
Funksjonsblanding

Lav bilandel for å nå nullvekstmålet på grunn av stor turproduksjon.
Alternativet har vanskeligere for å nå nullvekstmålet enn alternativet
komprimert på grunn av mengden turer som blir generert. Selv om
alternativet har best forutsetninger for korte turer så antar vi at mengden
turer er så stor at andelen med bilreiser for å nå nullvekstmålet blir for
krevende for et område med god biltilgjengelighet.
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TEMA: Energi og klima
Målsetting for energi og klima: Forus skal utvikles i tråd med nasjonale klimamål.
Kort beskrivelse av temaet:
I alternativsvurderingene på dette overordnede nivået er det kun strategien om
nullvekstmålet som vurderes innenfor temaet energi og klima. Andre viktige strategier og
plangrep innenfor energi og klima vil bli dekket i planfasen. Indikatorene turproduksjon og
bilandel for å nå nullvekstmålet sier noe om mengden transport som blir generert i de ulike
alternativene og hvilken bilandel vi må ned i for å nå nullvekstmålet isolert sett for
planområdet. Sammen med en vurdering av området sin tilgjengelighet med ulike
transportmidler på Jæren gir vi gi en anbefaling om hvilket utbyggingsalternativ som
anbefales for å nå klimamålet om nullvekst i personbiltrafikken.
Måloppnåelse for de enkelte strategier
Alternativ 0

Alternativ 1

Alternativ 2

Strategi 1: Transporttilgjengelighet og arealbruk tilpasset
regionens mål om 0-vekst i personbiltrafikken

Samlet måloppnåelse energi og klima
Lav

Høy

Middels

Sammenfattet beskrivelse av måloppnåelsen for energi og klima:
Alternativ 1 med komprimert utvikling gir best måloppnåelse med hensyn på nullvekstmålet
av de tre alternativene som er vurdert. Grunnen til det er at komprimert utbygging gir færre
reiser enn alternativ basis og funksjonsblanding, og på grunn av mulighetene for å oppnå
urbanitet ved å samle utbyggingen på mindre areal.
Alle alternativene legger til grunn full utbygging innen 2040 og gir store mengder
turproduksjon. Mengden utbyggingsareal og turproduksjon gir en urealistisk og lite
håndterbar utvikling av området frem til 2040. Selv det komprimerte alternativet gir
betydelig mange reiser sammenlignet med områder som Stavanger og Sandnes sentrum som
har bedre tilgjengelighet med gange, sykkel og kollektiv enn Forusområdet. Til sammenligning
med utvikling av Stavanger sentrum, utløser alternativ 1 med komprimert utvikling nesten
dobbelt så mange turer som Stavanger sentrum.
Alternativet med komprimert utvikling gir lavest turproduksjon, men utfordrer allikevel
nullvekstmålet og krever en kraftig nedgang i bilandel fra i dag for full måloppnåelse (fra 78%
til ca. 27 % bilførerandel).
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Mulighetene for å nå nullvekstmålet for Nord-Jæren er større om vi lokaliserer funksjoner i
Sandnes og Stavanger sentrum, eller i bybåndet mellom Stavanger sentrum og Jåttåvågen,
enn i Forusområdet.
For å ha størst muligheter til å nå nullvekstmålet i planområdet anbefales en blanding av
alternativet komprimert og funksjonsblanding. Et alternativ 4 må skille seg fra de oppgitte
planprinsippene, ved å generere mindre turproduksjon og konsentrere den urbane utviklingen
til mindre deler av planområdet tilpasset utbyggingsbehovet til regionen. Det vil si det
komprimerte alternativet, men med funksjonsblanding i både vest og øst.
En funksjonsblanding også i vest, vil kunne gi en bedre retningsbalanse for transporten, bedre
utnytting av transportkapasiteten og høyere forventet andel sykkel og gange.
I det videre planarbeidet må det vurderes hvilke deler av planområdet som bør prioriteres
først og hvilke styringsmuligheter som kan ivareta måloppnåelse. Rekkefølgekrav og parkering
som virkemiddel må benyttes.
Store områder for utbygging, uansett valg av utviklingsalternativ er lagt inn i alle
alternativene, også i komprimert (Forus øst, Lura, Skadberg, Bærheim). Disse arealene
genererer omtrent 200.000 personturer og utgjør en stor andel av utbyggingspotensialet til
planområdet. Til sammenligning antas det at Stavanger sentrum vil generere ca. 260.000 turer
i 2030 ved full utbygging. Også disse arealene vil kreve styring i form av rekkefølge i utbygging
i en regional kontekst, og internt i planområdet.
En ny Forus stasjon vil gi bedre kollektivtilgjengelighet innenfor influensområdet til stasjonen,
men vil ikke konkurrere i reisetid med eksisterende kollektive tilbud til Stavanger Lufthavn
eller Forus vest fra sentrale punkt i regionen. Lura stasjon er foreslått som en aktuell
holdeplass å vurdere nærmere i planarbeidet IKDP Forus.
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