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Gruppe: STYRET FOR IKDP FORUS 

Møtested: Stavanger rådhus, Formannskapssalen 

Møtedato/ -tid: 9. januar 2017 kl. 12:30-14:30 
Deltakere: Stanley Wirak, Unni Østråt Egeland, Ole Ueland, Roar Johannessen, Christine 

Sagen Helgø, Kari Raustein, Kari Nessa Nordtun, Martin S. Håland, Ine Marit 

Bertelsen, Solveig Ege Tengesdal (observatør) 
Kopi til: Heidi Bjerga, Inger Lise Erga, Olav Birkeland, Nora Nilsen, Cecilie Bjelland, Egil 

Olsen, Christian Wedler, Stian Lie Hagen, Leif Arild Lie, Anja Berggård 

Endresen (observatør) 

Rådmannsgruppen: Ingrid Nordbø, Bodil Sivertsen, Arve Nyland, Gunn Jorunn 

Aasland, Per Kristian Vareide, Kristin Barvik 

Prosjektgruppen, kommunikasjonsgruppen og næringsansvarlige 

 

INNKALLING TIL STYREMØTE I IKDP FORUS 09.01.2017 

 

Sak nr.:  

1/18 Referat fra styrets møte 6. oktober 2017, vedlegg 1 

 

2/18 Status i arbeidet med IKDP Forus, muntlig orientering v/ prosjektleder 

 

3/18 Blågrønn struktur 

 

4/18 Utbyggingspotensiale i IKDP Forus  

 

5/18 Kjerneområdene 
 

6/18 

 

Industri og kombinerte næringer 

7/18 Parkering, norm og strategi 

 

8/18 Energi 

 

9/20 Eventuelt 

 

 

Med hilsen 
Christine Sagen Helgø, leder for styret i IKDP Forus 

 
Saksbeskrivelser med vedlegg følger i dette dokumentet 

Separat vedlegg til sak 3, 5, 6 og 8: Samfunnsdel til IKDP Forus, tidlig utkast 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
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Møtereferat 

 

 

 

Gruppe: Styret for IKDP Forus 

Møtested: Sandnes kommune, Formannskapssalen 

Møtedato/ -tid: 6. oktober 2017 kl 11:00-13:00 

Møteleder: Christine Sagen Helgø Referent: Marit Storli 

Deltakere: Ine Marit Bertelsen, Unni Østråt Egeland, Kari Raustein, Ayan Jama, Ole Ueland, 

Martin S. Håland, Heidi Bjerga, Solveig Ege Tengesdal (observatør) 

Forfall: Stanley Wirak, Roar Johannessen 

Kopi til: Vara: Olav Birkeland, Cecilie Bjelland, Stian Lie Hagen, Nora Nilsen, Egil Olsen, 

Christian Wedler, Leif Arild Lie, Inger Lise Erga, Anja Berggård Endresen 

(observatør) 

Rådmannsgruppen: Bodil Sivertsen, Kristin Barvik, Ingrid Nordbø, Arve Nyland, 

Per Kristian vareide, Gunn Jorunn Aasland  

Prosjektgruppen, kommunikasjonsgruppen, næringsansvarlige. 

PROTOKOLL FRA STYRETS MØTE 06.10.2017 

Sak nr.:  

16/17 Referat fra styrets møte 21. juni 2017 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

17/17 Status i arbeidet med IKDP Forus, muntlig orientering 

Prosjektleder orienterte om: 

 To konsulentoppdrag: Kjerneområdene og Blågrønn visjonsplan. 

 Framdrift og hva som gjenstår av arbeid, det kan bli aktuelt å utsette 

planbehandling fra 4. januar til mars. 

 Alternativer for å definere utnyttingsgrad og næringskategori ble belyst. 

 Rådmannsgruppen anbefaler at eiendommen Forusbeen 35 ikke tas med i 

planområdet. 

 

Kommentar fra styret: 

 Konsulentarbeidet om kjerneområdene bør omtale muligheter for nærhandel og 

nærservice for å betjene arbeidstakerne på Forus. 

 Det ble vist forståelse for mulig utsettelse av 1. gangs behandling til mars. 

 Bestemmelser må være enkle og innholdet må være forståelig i forhold til det 

som skal oppnås. 

 Det kom ikke motforestillinger mot at Forusbeen 35 ikke blir med i planområdet. 

 

18/17 Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer 

Kommentar fra styret: 

 Strategi som omtaler offentlig og privat samarbeid må omtale behovet for 

nye gjennomføringsverktøy og mer åpent om mulige løsninger. Omtale 

av "OPS" tas ut. 
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 Logikk i nummerering av strategier sjekkes. 

 Møteplasser er aktuelt også for kombibedrifter. Med attraktive gang- og 

sykkelveier inn mot kjerneområdene blir det mulig for flere å benytte 

møteplassene der. 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

19/17 Utredning om nye togstopp 

Kommentar fra styret: 

 Det var oppslutning om å legge videre arbeid med stasjonene til 

kommuneplanene. 

 Det kom fram ulike oppfatninger om Forus øst stasjon sin betydning for 

byutvikling. 

 Fylkeskommunens representant gjør oppmerksom på Byvekstavtalen vektlegger 

at Jærbanen må fungere optimalt for regional kollektivtransport. 

 

Vedtak:  

1. Etablering av nye togstasjoner på Forus og Lura omtales i samfunnsdel for 

IKDP Forus. 

2. Forus øst stasjon og tilliggende område vurderes videre i kommuneplan for 

Stavanger. 

3. Lura stasjon og utvikling av stasjonsområdet avklares i det videre arbeidet med 

kommuneplan for Sandnes. 
 

20/17 Handel, regionalplanens føringer 

 Det var bred tilslutning til at regionalplanen er rett plan til å avklare felles 

rammer for hele regionen. 

 Flere omtalte at rammer for handel har stor betydning for kommunenes 

prioritering av sterke kommune-/bysentrum. Forus skal ikke utvikles videre som 

regionalt handlesenter.  

 Kjerneområdene bør vurderes med noe handel og nærservice slik at de blir 

attraktive for de nære brukerne på Forus, men uten at de blir nye sentre. 

Planarbeidet må være nøye med å definere hva som kan plasseres i 

kjerneområdene. 

 Gratis parkering er viktig årsak til at handelsetablering på Forus er attraktivt. 

Arbeid med parkering bør belyse dette. 

 Fylkeskommunens representant gjør oppmerksom på at handel er tema i 

Byvekstavtalen. 

 

Vedtak: Saken tas til orientering.  

21/17 O-sak til kommunene om status i IKDP Forus 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

22/17 

 

Eventuelt 

Ingen saker ble tatt opp. 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Sak 3/18 Blågrønn struktur 

 
Vedlegg: Samfunnsdelen, kapittel 5.1. Finnes i separat vedlegg. 
 

1. Bakgrunn 
Nye områdekvaliteter og nye grøntdrag har vært en sentral del av planarbeidet siden oppstart. Det er 
tema i målstrukturen til planen og omtales i mange mottatte merknader til planen. Mål og strategier 
som ble avklart i planprogrammet er gjengitt i vedlagt samfunnsdelhefte, kapittel 3. 
 
Kapittel 5.1 om blågrønn struktur er skrevet med bakgrunn i innspillene fra merknader som vi har 
mottatt tidligere i planarbeidet, Blå grønn visjonsplan, møter med kommunenes VA-kompetanse, FNP 
og vegvesenet. Blågrønn visjonsplan ble utarbeidet høsten 2017 vha konsulent og midler fra 
Miljødirektoratet. Styret har blitt orientert svært kort om innholdet. Her er link til Blågrønn visjonsplan. 
 
Plankartet utarbeides med bakgrunn i strategier i kapittel 5.1, blågrønn visjonsplan, Forusvisjonen og 
egne vurderinger av mulige grønne strukturer. Bare deler av den blågrønne visjonsplanen blir tatt inn 
i planforslaget for IKDP Forus. Tidlig utkast til plankart og eksempler på bestemmelser presenteres i 
møtet. 
 

2. Beskrivelse av innhold i arealdelen 
Planen påpeker ambisjonsnivået om å planlegge en regional grøntdrag i øst-vest retning. Styret har 
vedtatt at videre arbeid med de to togstoppene skal skje i kommuneplanene til Stavanger og Sandnes. 
Det betyr at strandsonen ikke forventes å inngå i IKDP Forus. Grøntdraget må derfor planlegges 
videreført ned til Gandsfjorden i kommuneplanene. Kommuneplanene bør videreføre trase for 
grøntdraget langs kommunegrensen mellom Stavanger og Sandnes, ned til Gandsfjorden. 
 
Utgangspunktet er rapporten fra Rambøll, men med en del endringer. 
Strategiene er beskrevet i samfunnsdelens kap. 5.1, og følges opp slik i plankartet: 

- Gjennomgående opparbeidelse av naturlig vannmiljø i og langs alle kanalstrekkene mellom 
Solatunnelen i vest og fv44 i øst. Eksisterende kanaler følges, og IKDP Forus beskriver standard 
opparbeidelse. Vi tilstreber bredde på tverrsnittene på grønnstrukturene langs bekkene på 20-25 
meter, minimumsbredde er 15 meter. 

- Åpne vannflater reetableres i eller nær kjerneområdene Koppholen og Kanalsletta. Og sørøst for 
travbanen øst for E39. 

- I vest ledes bekken inn i Solatunnelen, ved regionalt grøntdrag i nord-sør retning. I øst synes det 
også vanskelig å lykkes med åpent bekkefar øst for fv 44 fordi dagens tunnel ligger dypt. 

- På Forus vest er strategien å planlegge for smale nettverk av grønnstruktur som følger nettverket 
for gående og syklende. Det skal bli attraktivt å gå og sykle til og gjennom Forus vest. Mange av 
stripene i planforslaget er allerede regulert. Andre er vist i Forusvisjonen. 

- En struktur som sikres for en lenger tidshorisont legges i øst-vest retning mellom golfbanen og 
Statoil-eiendommen.  

- På Forus øst for E39 er strategien å forberede delområder til å motta mer boligbebyggelse, og 
dermed er det behov for større lunger for lek og rekreasjon. 

- Regionalt grøntdrag som slutter sør for kjerneområdet Forussletta nord, ved 2020park, forutsettes 
videreført langs kommunegrensen til Stavanger/Sandnes helt ned til Gandsfjorden. 

- Sammenhengende gøntdrag forutsettes å inngå i kommuneplanen til Sandnes langs hele 
strandsonen fra Stavanger grense og sørover, forbi Luravika. 

 
Utfordringer ved forslaget: 

- Noen steder er tverrsnittet smalere enn det som skal til for å opparbeide naturlig bekkeløp langs 
sidene. Andre løsninger med kombinasjon av stein og naturlignende opparbeidelse må vurderes. 

https://ikdpforusdotcom.files.wordpress.com/2015/12/blc3a5grc3b8nn-visjonsplan-forus-rapport-20-10-2017.pdf
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Det er særlig aktuelt langs bussveien som skal opparbeides i 2018 vest for kollektivbroen. Det er 
også utfordrende å få nok bredde langs bussveien like øst for kollektivbroen. 

- Nødvendig vannkapasitet er sannsynligvis ikke godt nok ivaretatt i Blågrønn visjonsplan og tar ikke 
hensyn til alle forhold. Kvalitetssikring kan bli nødvendig før høring av planen. 

- ”Tekniske” løsninger for opparbeidelse må utredes nærmere. Vi har penger igjen av tilskuddet fra 
Miljødirektoratet, og forbereder å starte et konsulentoppdrag i samarbeid med Forus Næringspark 
for å komme nærmere avklaring om hvilke løsninger som anbefales for gjennomføring. 

 
 
Rekkefølge er ikke innarbeidet i forslaget enda. Men vi vurderer at opparbeidelsen av de blågrønne 
strukturene i stor grad må følge som rekkefølgetiltak til kjerneområdene. 
 
Forus Næringspark anbefaler at planen har med veileder eller retningslinjer om design og teknisk 
utførelse for opparbeidelse av bekker og vann slik at utbygging ikke stopper opp pga manglende 
dokumentasjon. 
 
Vi vurderer å utarbeide en felles strategi for overvannshåndtering. Dette vurderes videre i samråd med 
kommunenes medarbeidere innenfor vann og avløp. Kommunene har til dels ulike tilnærminger til 
overvannshåndtering, også på Forus. Hele Forus vest inngår i et felles nedbørsfelt, og renner ut 
gjennom Solatunnelen til Hafrsfjord. Kommunene bør benytte IKDP Forus til å avklare felles regelverk 
om tiltak som skal forventes fra utbyggere. 
Rekkefølgetiltak og eventuelle forslag til innhold om overvannshåndtering innarbeides i planforslaget 
før høring. 
 

3. Forslag til vedtak 
Arbeidet videreføres i tråd med presenterte strategier i saken. 
Utkast til plankart presentert i møtet tas til orientering. 
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Sak 4/18 Utbyggingspotensialet i IKDP Forus 

 
Vedlegg: Notat om forutsetninger for beregnet utbyggingspotensiale 

 
1. Bakgrunn  
Styret fikk første gang presentert informasjon om utbyggingspotensialet på Forus i utredningen av 
tre planprinsipper. I saken til styret om kjerneområdene i juni 2017 ble beregnet 
utbyggingspotensialet i de fire områdene. Med bakgrunn i tidlig utkast til plankart har 
prosjektgruppen nå oppdatert beregningene av utbyggingspotensialet på Forus. Beregningene gir 
nyttig informasjon til flere tema i planen, og presenteres derfor foreløpig i egen sak her. 

 

2. Utbyggingspotensialet i IKDP Forus 
Her presenteres en oversikt over utbyggingspotensiale for næringsvirksomhet på Forus, med 
utgangspunkt i prinsippene lagt til grunn i Interkommunal Kommunedelplan for Forus. 
Beregningene viser teoretisk utbyggingspotensiale uten vurderinger av spesielle forhold på enkelte 
eiendommer. Det vil variere i stor grad på Forus om potensialet blir benyttet i framtidig utvikling. 
Tallene viser beregnet areal og antall arbeidsplasser, forutsatt at områdene utvikles på nytt slik IKDP 
Forus legger til rette for. Dvs at eksisterende næringsbebyggelse er ikke medregnet, men vist i siste 
kolonne i den første tabellen. 

 

Utbyggingspotensiale i kjerneområdene: 

 Areal hele 

området 

(daa) 

Samlet areal for 

næringsformål 

(daa) 

Samlet bruksareal 

næring (m2 BRA) 

Antall 

kontorplasser 

Eksisterende 

bruksareal 

(m2 BRA) 

Koppholen 226 
 

106 
 

191 000 
 

8 000 
 

3 000+ 
94 000= 

97 000 

Kanalsletta 80 55 
 

99 000 4 000 107 000 

Forussletta 
nord 

53 
 

35 
 

71 000 
 

3 000 
 

39 000 

Forussletta 
sør 

70 
 

66 
 

97 000 
 

4 000 
 

29 000 

Sum   458 000 19 000 272 000 

 

Tabellen viser at kjerneområdene legger til rette for opp mot 20 000 kontorarbeidsplasser, hvis 

området bygges ut med en gjennomsnittlig utnyttingsgrad på 200%. Det største 

utbyggingspotensialet finnes i Koppholen som også er det største området. Med unntak av 

Kanalsletta ligger de fleste eksisterende kontorarbeidsplassene på Forus utenfor de fire 

kjerneområdene. 
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Kartene viser de tre buffersonene på 300, 400 og 500 meter luftlinje fra bussveiene, og som tabellen 

under refererer til. I sak 6 omtales at foreløpig anbefaling er at buffersonen på 400 meter legges til 

grunn i planen. 

 

 

Utbyggingspotensiale utenfor kjerneområdene: 

 Areal innenfor 

beltet, 

kombinerte 

næringer 

(daa) 

Areal 

utenfor 

beltet, 

industri 

(daa) 

Bruksareal 

innenfor beltet, 

kombinerte 

næringer (m2 

BRA) 

Bruksareal 

utenfor beltet, 

industri (m2 

BRA) 

Antall 

arbeidsplasser 

(sum innenfor 

og utenfor 

bussveisonene) 

400 meters 
belte fra 
bussveien 

3 560 1 060 1 780 000 

 
425 000 

 
44 500+4 250= 
49 000 

300 meters 
belte fra 
bussveien 

2 780 1 840 

 
1 390 000 

 
737 000 

 
3 4750 + 7 370 
= 42 000 

500 meters 
belte fra 
bussveien 

4000 587 2 000 000 
 

235 000 50 000 +2350= 
52 000 

 

Beregnet utbyggingspotensiale utenfor kjerneområdener er sannsynligvis noe høyt fordi vi ikke har 

lagt arbeid i å trekke fra noen større flater som ikke skal bebygges i planforslaget. Dette oppdateres 

til neste styremøte. 

Hvis 400 meter buffer legges til grunn for kombinerte næringer blir det plass til mer enn 1,5 mill m2 
BRA til kombinert næringsformål og 0,4 mill m2 BRA til industri. Dette representerer rundt 45 000 
arbeidsplasser til slike næringsformål. 
 
Det har ikke vært mulig å framskaffe tall på eksisterende mengder bruksareal utenfor 
kjerneområdene fordi ikke alle kommunene har tall på eldre bebyggelse i sine matrikler. 
Vedlegg viser hvilke forutsetninger vi har lagt til grunn i beregningene. 
 

3. Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering.  
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VEDLEGG 
Beregningsforutsetninger ved beregning av utbyggingspotensialet  
For områdene utenfor kjerneområdene har vi tatt fratrekk for infrastruktur, grøntformål og uteareal 
på næringseiendommene på 50%, da vi vurderer at maks 50% av alle arealer vil bli utbygd. Dette er 
et forsøk på å gi en mest mulig realistisk fremstilling av utbyggingspotensiale. 
 
For kjerneområdene har vi lagt inn utkast til arealfordeling til ulike formål slik som grøntområder, 
bussveg, veg, service og næringsarealer. Allikevel ønsker vi at hver utbyggingstomt innenfor 
kjerneområdene avgir minst 10% av tomtearealet forbeholdt utvikling av felles uteoppholdsarealer 
for å løfte området. Derfor har vi tatt fratrekk til uteareal på 10% i kjerneområdene, og ikke 50% som 
det er gjort utenfor, da arealene allerede er forhåndsbestemt (som eksempelvis kan sammenlignes 
med områdeplan/reguleringsplannivå av detaljgrad). Som man ser over, for eksempel av Koppholen, 
så ender man allikevel opp med et samlet areal for utbygging som er omtrent 40% mindre enn det 
totale arealet av kjerneområdet. 
 
Bestemmelser om utnyttingsgrad er ikke avklart, men i foreløpige beregninger har vi lagt til grunn 
følgende gjennomsnittstall for ulike næringsformål: 

- Industriformål:  80% BRA 

- Kombinerte næringer: 130% BRA 

- Kontorformål: 200% BRA 

 

Følgende arealbehov er lagt til grunn ved omregning fra bygningsareal til antall arbeidsplasser: 

- 25 m2 per kontorarbeidsplass (Kommentar: dette er et konservativt anslag jfr nye eksempler i 
byområdet) 

- 40 m2 per arbeidsplass kombinert næring (tatt utgangspunkt i 50/50-fordeling mellom kontor 
og industri) 

- 100 m2 per industriarbeidsplass 

(kilde: Asplan Viak, 2013, Kongsberg) 

 
  
 
 

 
 
  



 
 

Side 9 av 33 

 

Sak 5/18 Kjerneområdene 

 
Separat vedlegg: Samfunnsdel, kapittel 4.2 og 5.2. 
 

 

1.Bakgrunn for saken 

Næringsutvikling er definert som et av hovedmålene i planarbeidet (se kapittel 3 i vedlagt 
samfunnsdelhefte) og er omtalt av styret som det viktigste formålet med planen. Denne saken og 
neste sak nr 6 utgjør helheten om hvordan planen skal legge til rette for næringsutvikling. 
 
Kjerneområdene ble presentert i egen sak for styret i møte 21. juni. Saken ble levert blant annet med 
bakgrunn i bestilling fra styret. Notat omtalte hensikt med kjerneområder, begrunnelse for 
prioritering og omtale av de fire anbefalte kjerneområdene. Saken omtalte også 
utbyggingspotensiale i de fire kjerneområdene. 
 
Lala arkitekter leverte innspill om utviklingsstrategier for de fire kjerneområdene. Rapporten finnes 
her: Mulighetsstudie IKDP Forus (Lala arkitekter) . Vi har benyttet innspillene sammen med annen 
dokumentasjon fra planprosessen til å utarbeide anbefalinger om hvert av områdene. Arbeidet er 
fortsatt i prosess, og styret gis en statusmelding i denne saken. 
 
De to siste ukene i november hadde prosjektgruppen et grunneiermøte med hvert av de fire 
kjerneområdene. 
 
Eksempler på bestemmelser og retningslinjer presenteres i styremøtet. Utkast til plankart for 
kjerneområdene presenteres også. 
 

2. Beskrivelse av innhold i samfunnsdel og arealdel 
Samfunnsdelens kapitler 4.2 og 5.2 er fortsatt i prosess og kan bli endret til neste styremøte. 
 
Generelt om kapittelstruktur i samfunnsdelen: Rådmannsgruppen har tidligere anbefalt at 
samfunnsdelen struktureres rundt to temakapitler: Ett om næringsutvikling og ett om stedsutvikling. 
Innenfor hvert av disse blir det to delkapitler som handler om næringslivet på Forus: 

Kapittel 4 om næringsutvikling  Kapittel 5 om stedsutvikling 

Kap. 4.2 Næringsaktivitet i kjerneområdene 
(vedlegg til denne saken) 
Kap. 4.3 Næringsutvikling i industri og 
kombiområdene (se neste sak 6/18) 

Kap. 5.2 Utviklingsstrategi for kjerneområdene 
(vedlegg til denne saken) 
Kap. 5.3 Områder for industri og kombinerte 
næringer (se neste sak 6/18) 

 
Videre arbeid med samfunnsdelen vil vise om dette gir en god framstilling av helhetlig 
næringsutvikling som IKDP Forus skal bidra til. 
 
I sak om kjerneområdene i juni 2017 skrev vi: 
Etablering av kjerneområder er et definert satsingsområde i planen for å følge opp alle tre hovedmål 
i planen (Næringsutvikling, Energi og klima, og Områdeattraktivitet). Et kjerneområde er et 
konsentrert område rundt et strategisk utvalgt busstopp. På grunn av gitte premisser har området 
gode vilkår for å utvikles med høy tetthet og høy arbeidsplassintensivitet. Områdene skal ha mulighet 
for å vokse i størrelse. I kjerneområdene vektlegges kvaliteter som møteplasser både inne og ute, 
korte gangavstander og service som betjener næringslivet. 
 
Vi benyttet lokaliseringskriterier ved utvelging av kjerneområdene, og vi har foretatt ny 
kvalitetssikring i hht kriteriene:   

https://ikdpforusdotcom.files.wordpress.com/2015/12/mulighetsstudie-forus.pdf
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 Nærhet til traseer for kollektivtransport: Tre av stedene ligger ved godt betjente 
holdeplasser. Kanalsletta har lavest bussfrekvens, 15 minutt.   

 Kanalsletta har høy parkeringsdekning. De andre stedene er mulig å utvikle med 
parkeringsdekning tilpasset busstilgjengelighet. 

 Eksisterende strukturer og bebyggelse i området er velegnet til formålet. Det gjelder 
Kanalsletta som er nærmest å ligne et kjerneområde allerede.  

 Eksisterende strukturer og bebyggelse i området er lite egnet og antas å ha en lav 
erstatningsverdi. Det er tilfellet ved Koppholen og Forussletta nord.  

 Tilgang til allsidig mangfold av tjenester og service. Det finnes ved Koppholen pga Tvedt-
senteret. Tjenestebehov vurderes ved de andre kjerneområdene.  

 Publikumsvennlige uteområder finnes i liten grad i dag på noen av stedene som er vurdert 
til kjerneområder. Det vurderes i planen.   

 Kjerneområdene kan ligge nært opp til boligområder. Det er særlig aktuelt øst for E39. 
Kanalsletta har også korte avstander til boliger.   

 Relokalisering av eksisterende virksomheter: Uproblematisk med unntak av Forussletta sør, 
der mange virksomheter finnes i dag.  

 
Prosjektgruppen har diskutert problemstillinger tilbake til hensikten med kjerneområdene, og det vi 
nå anbefaler for de fire områdene. 
 
Vi vurderer om plankartet skal vise et detaljutsnitt av hvert kjerneområde, eller om de vises helhetlig 
som del av hele planområdet. 
 
Rådmannsgruppen har vurdert avgrensing av kjerneområdene. Ved å ha en realistisk forventning om 
omfang på utbygging, blir det lettere å lykkes med å oppnå noen steder med nye tilbud og kvaliteter 
for næringslivet. Rådmannsgruppen anbefaler å ha relativt god kapasitet i kjerneområdene for å 
kunne tilby et utvalg av lokaliseringsmuligheter og unngå spredt utvikling av rene 
kontorvirksomheter langs bussveiene. Vi vurderer å anbefale at virksomheter med ned mot 60% eller 
70% av samlet BRA til kontorformål skal plasseres innenfor kjerneområdene. Det kan også tale for å 
ha rikelig kapasitet i kjerneområdene. Forus har tilgang på store områder som kan inngå i 
kjerneområder i framtiden hvis behovet oppstår. Det er ikke intensjon om å begrense utvikling som 
ligger til grunn for å avgrense kjerneområdene, men ønske om å oppnå kjerner med korte avstander 
og nye kvaliteter. Utbyggingskapasiteten i kjerneområdene er beregnet og sammenstilt i egen sak, 
sammen med utbyggingskapasiteten utenfor kjerneområdene. 
 
Følgende kriterier har lagt til grunn for å prioritere hvilke delområder som skal være med i 
kjerneområdene: 

- Områder som prioriteres til rene kontorformål skal være med, de skal bidra til å befolke 

kjerneområdene og er sterke bidragsytere til gjennomføring av rekkefølgetiltak. 

- Delområder som er egnet og ønskelig til service og nærhandel skal inngå. 

- Områder som prioriteres til torg eller på annen måte som det mest sentrale stedet skal inngå, her 

bør forventes ekstra kvaliteter og tidlig oppstart av utviklingen. 

- Sted der gjennomgående struktur trekkes gjennom kjerneområdet bør inngå for da sikrer vi tidlig 

opparbeidelse av slike kvaliteter. 

- Sterke drivere med initiativ for utbygging bør inngå hvis plassering passer med kjerneområdets 

funksjoner forøvrig. 

- I tilfeller hvor kombinæringer har en særlig rolle innenfor et kjerneområde, bør dette innlemmes, 

og da med en lavere utnyttingsgrad. 
 
Kapittel 5.2 i vedlagt hefte beskriver foreløpig utviklingsstrategi for de fire kjerneområdene. 
Nedenfor beskrives elementer som foreløpig planforslag inneholder. De fire kjerneområdene er ulike 
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i dag og de har ulike forutsetninger som bør påvirke føringene for hvert område. Kanalsletta fungerer 
allerede innenfor en planlagt situasjon og Forussletta nord er et ensartet område med en sentral 
utviklingsaktør. Disse kjerneområdene trenger helhetlig styring av gjennomgående strukturer. 
Forussletta sør og Koppholen trenger i tillegg mer detaljert styring for å oppnå ønsket resultat. 
 
IKDP Forus utarbeides med en detaljeringsgrad og føringer for detaljregulering, eventuelt krav om 
felles plan. Det skal ikke være nødvendig med områderegulering før private aktører kan starte egne 
planer. Områderegulering er både ressurskrevende planoppgaver og forsinker utbyggerne og 
næringslivets muligheter til å følge opp hovedintensjoner i planen. Rådmannsgruppen anbefaler 
derfor å differensiere innholdet særlig i kjerneområdene på Koppholen og Forussletta sør. Disse 
områdene har behov for flere avklaringer for å kunne få de kvalitetene som vi mener skal gi en god 
utvikling. I styremøtet presenteres eksempler på bestemmelser og retningslinjer. 
 
Planen bør gi noen generelle føringer som skal gjelde alle kjerneområdene. I alle kjerneområdene 
utpekes et sentralt sted til å danne en urban akse. Noen av disse stedene utvikles med service og 
nærhandel i tilliggende bebyggelse. Andre tema som går igjen i alle kjerneområdene er muligheter 
for fellesfunksjoner og møteplasser, parkering skal skje i fellesanlegg og hvordan kjerneområdene 
kan fungere som mobilitetspunkt. Utnyttingsgrad omtales generelt for planen i neste sak, også når 
det gjelder kjerneområdene. 
 
Kanalsletta 
Kanalsletta er ferdig utbygd i østre del. Prosjektgruppen og administrasjonen i Sola kommune frarår å 
følge opp anbefalingene fra Lala, begrunnelsen er særlig at der ikke finnes drivere i området for å 
lykkes med en slik utvikling. I møte med grunneierne kom det fram at en høy andel av dagens 
kontorplasser i Kanalsletta står tomme. Planforslaget kan gi mulighet for at fortetting i eksisterende 
bebyggelse kan skje når utbyggere er klar. 
 
Busstilgjengeligheten taler for å ikke tillate den høyeste utnyttingsgraden. Eksisterende og nye 
kontorlokaler vil bli mer attraktive ved å få inn noen servicetilbud. Ny kontorvirksomhet bør plasseres 
nærmest framtidig busstopp ved Åsenveien. En urban akse og torg foreslås plassert langs en 
forbindelse ut til framtidig busstopp. Der kan også tillates noe nærhandel og service i det som blir vist 
som kombinert bebyggelse. 
 
Koppholen 
Koppholen bør utvikles med bebyggelse, uterom og tilbud til næringslivet som kan støtte opp om 
identiteten til en innovasjonshub. Utstillingslokaler, møteplasser inne og ute og midlertidige 
kontorfasiliteter kan være eksepler på tilbud. 
 
Prosjektgruppen anbefaler differensiering av utnyttingsgrad, eventuelt på annen måte få fram hva 
ulike deler bør disponeres til med tilhørende kvaliteter i bebyggelse og uterom. F.eks. er det aktuelt å 
ta vare på verkstedhallen på Svanholmen 3, og legge tilrette for møtefasiliteter, utstillinger o.l på den 
delen av området. På eiendommene i sørvest handler det om å lykkes med kombibedrifter som kan 
inngå i kjerneområdet og bli en prototype på et arbeidsfellesskap for flere kombibedrifter, kanskje 
også med en felles testlab til nytte for hele Forus. Forslaget kan legges nært opp til Lala sine 
anbefalinger, men med mindre detaljering enn de presenterer. 
 
Tvedt-kvartalet er en sterk driver i området. Omtrent halvparten av deres planområde er innlemmet i 
kjerneområdet Koppholen. Vi vurderer at det gir et bedre resultat for helheten i kjerneområdet at 
kvartalet gis en rolle og inngår i kjerneområdet. Tvedt-senteret benyttes som en ressurs i utviklingen 
av Koppholen som kjerneområde. 
 
Forussletta nord 
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Administrasjonen i Stavanger kommune ønsker ikke å tillate service i området fordi det ligger nær 
nytt lokalsenter ved Gausel stasjon. Området øst for fv44 er under planlegging av 2020park, og med 
kvaliteter som langt på vei følger opp intensjoner med kjerneområdene, f. eks. utadvendte og felles 
kantiner/spisesteder og andre fellesfunksjoner for næringslivet. Stavanger vurderer at det blir lite 
attraktivt bomiljø mellom travbanen og bussveien og anbefaler derfor å vente med utvikling av 
boligformål her. Det er heller ikke behov for mer kontorformål i dette området, derfor anbefales at 
eksisterende bedrifter kan bli værende eller nye kombinerte næringsvirksomheter kan etablere seg 
mellom travbanen og bussveien innenfor planhorisonten. 
 
Det er aktuelt å knytte særlige føringer som sikrer utløp for kaldluft fra Forus vest til Gandsfjorden. 
Forussletta bør forbindes med et gangstrøk gjennom hele området og videre østover til en mulig 
senere utbygd Forus øst stasjon. 
 
Forussletta sør 
Forussletta sør trenger mer modning eller en mer forsiktig tilnærming til utvikling enn de andre 
kjerneområdene. Der er flere velfungerende virksomheter i området og hensikten med utvikling er 
ikke å flytte disse virksomhetene. Det bør vurderes nærmere hvor mye blandet formål som bør 
legges inn, muligheter det gir for ulike typer etableringer, og om en slik utvikling er ønsket. Typer av 
arealkrevende privat tjenesteyting kan være aktuelt. De ulike delfeltene bør gjenspeile 
mangfoldighet i utnyttingsgrad og arealformål med både ren næringsvirksomhet og kombinert 
bebyggelse der service og nærhandel tillates. Forslagene følger opp intensjonene i rapporten fra Lala, 
men med lavere detaljeringsgrad i planens innhold. 

 
3. Forslag til vedtak 
Arbeidet videreføres i tråd med presenterte strategier i samfunnsdelens beskrivelser. 
Utkast til plankart presentert i møtet tas til orientering. 
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Sak 6/18 Områder for industri og kombinerte næringer 
 
Separat vedlegg: Samfunnsdel, kap. 4.3 og kap. 5.3. 

 

1. Bakgrunn for saken 

Styret behandlet sak 6. oktober om kunnskapsgrunnlag, utfordringer og strategier for satsing på 
industri og kombinerte næringer. 
 
Innholdet i notatet er nå innarbeidet i en kortere utgave med fokus på strategier i kapittel 4.3 i 
samfunnsdelen. I tillegg har vi skrevet et kapittel om stedsutvikling i disse områdene, se kapittel 5.3. 
Særlig kapittel 5.3 er fortsatt i prosess og kan bli endret til neste styremøte. 
 
Samordning mellom arealbruk og transporttilgjengelighet har vært et av hovedformålene i planen, og 
har lagt til grunn for arbeidet. 
 
Vi vil jobbe mer med å få fram hovedgrepene for næringsarealstrategi i planen. En foreløpig modell 
(intensitetsdiagram) for å presentere hvordan og hvorfor virkemidlene i planen bidrar til å nå 
målene: 
 

 
Figur 1 Intensitetsdiagram, næringsarealstrategi for Forus. 

 
Figuren illustrerer hvorfor ulike typer næringsformål plasseres med hensikt å tilby optimale rammer. 
Slik kan også virksomhetene gis forutsigbarhet og fleksibilitet etter de behov som virksomhetene har. 
 
Hva ønsker vi å oppnå for kombinerte næringer og industri næringer? Planen skal gi et godt 
rammeverk for kombinerte næringer og industrinæringer med særlig behov og ønske om å lokalisere 
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seg på Forus. Eksisterende virksomheter skal ivaretas og gis forutsigbarhet, samtidig som planen skal 
gi rom for den fleksibilitet nye virksomheter trenger for å etablere seg på Forus. Planen skal tilby nok 
arealer til alle næringskategoriene. 
 

2. Beskrivelse av innhold 
Næringsbebyggelse blir hovedformål utenfor kjerneområdene. I samfunnsdelen har vi benyttet 
systematisk begrepene kontor næringer, kombinerte næringer og industri næringer. Vi foreslår at de 
tre begrepene også benyttes i bestemmelser. Evt med en fotnote med henvisning til 
næringskategoriene som er benyttet i regionalplanen. De ulike næringskategoriene må defineres 
entydig. Vi anbefaler at det gjøres ved å definere hver kategori med andel av samlet BRA til 
kontorformål. 
 
Kartene nedenfor viser hvordan vi vurderer buffersoner langs bussveien på hhv 300, 400 og 500 
meter i luftlinje til hver side av bussveiene. Foreløpig vurdering er at buffersoner med 400 meter 
luftlinje (kartet i midten markert med rødt) til hver side av bussveien gir best fordeling av 
arealmengder til kombinerte næringer og industri næringer. 500 meter buffer gir lite areal til industri. 
300 meter medfører noen smale striper til industri og har muligens unødvendig mye areal til industri. 
Vi har tro på at den store mellomkategorien av kombinerte næringer er mest aktuell på Forus, og 400 
meter gir en robust plan som sørger for god arealtilgang til desse næringene. 400 meter sonen 
medfører en smal stripe i Sandnes sør for Løwenstrasse som helst bør inngå i sone for kombinerte 
næringer.  
 

 
 
Industriformål kan tillates i alle næringsområder, men vi tror få industrivirksomheter vil plassere seg i 
kjerneområdene fordi det blir mer kostbart med krav om rekkefølgetiltak, de må ha lav 
miljøbelastning og de prioriterer heller biltilgjengeligheten i randsonene. Kombinerte næringer 
tillates innenfor kjerneområdene, men buffersonene langs bussveiene utenfor kjerneområdene er 
særlig egnet for disse. Kun rene industriformål tillates i randsonene på Forus, utenfor buffersonene. 
Dette gir direkte oppfølging av arealstrategien for næringsutvikling, se intensitetsdiagrammet, figur 1 
i saken.  
 
Utnyttingsgrad anbefales prinsipielt i forhold til avstander fra bussveier og med tilhørende minimums 
og maksimumskrav til utnyttelse. Sammenlignet med gjeldende regulering betyr det at 
utnyttingsgrad øker i noen områder, mens den reduseres i andre områder. 
 
Prosjektgruppen vurderer ulike nivåer på utnyttingsgrader. I vedlegg presenteres eksempler på 
virksomheter kategorisert innenfor kontor, kombinerte virksomheter og industri, med beregnet 
utnyttingsgrad. Utnytting vises med % BRA, og beregnes slik: 
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Både rådmannsgruppen og fylkeskommunen har anbefalt å stille krav om minimum utnyttingsgrad i 
tillegg til maksimumsnivå. Intensjonen er å øke effektiviteten, særlig på industri og kombinerte 
næringseiendommer. Vi vurderer utnyttingsgrad med utgangspunkt i regionalplanen, men det er 
aktuelt å utfordre utnyttingsnivåene. Regionalplanens retningslinjer om tetthet: 

- Kategori I (kontor): Minimum 160-200 % BRA, maksimum 200-250 % BRA 
- Kategori II (kombinert virksomhet): Minimum 60-70 % BRA, maksimum 130-140 % BRA 
- Kategori III (industri): Minimum 40-50 % BRA, maksimum 90-100 % BRA 

 
Vedlagt notat viser at: 
- På Forus er de fleste viste eksemplene mellom 150-200 % BRA, noen steder noe høyere, men 

ikke mer enn 250%  

- Forus ligger med utviklede kontorarealer på et lavt til gjennomsnittlig nivå sammenlignet 

med regionalplanens retningslinjer.  

- I regionen er det vist eksempler på 300-400% BRA. 

 

Gjeldende reguleringsplaner tilbyr høyere utnytting, men utviklingsrommet har ikke blitt benyttet 

fullt ut.  

Foreløpig vurdering av tetthetsnivå og overordnete strategier for helhetlig byutvikling i regionen 

tilsier at utnyttingsgrad på Forus bør ligge under 300 %. Eventuelt vurderes å tillate 300 % for å gi en 

sterk markering til noen steder innenfor kjerneområdene. Krav til uteromskvaliteter bør økes der 

man tillater høyest utnyttingsgrad. 

Presenterte eksempler på eiendommer til kombinert virksomhet viser 40 – 150% BRA. Det viser et 

større spenn enn regionalplanens minimum på 60-70% og maksimum 130-140%. Det viser også at 

det er mulig å lykkes med relativt høy utnyttingsgrad for kombinert næringsvirksomhet. Viste 

eksempler på industrivirksomheter har utnyttingsgrad innenfor regionalplanens retningslinjer. 

 
Det er stor variasjon i detaljeringsgrad i gjeldende kommuneplankart for våre tre kommuner. 
Detaljeringsgraden bør samordnes. 
 
I videre arbeid vil vi jobbe mer med bestemmelser og retningslinjer. Eksempler er krav til 
byggehøyder, behov for felles planlegging eller detaljplan, områder der miljøbelastning tillates, 
løsninger for godstransport og rekkefølgebestemmelser. 
 

3. Forslag til vedtak 
Arbeidet videreføres i tråd med presenterte strategier i saken og i samfunnsdelen. 
Utkast til bestemmelser og plankart presentert i møtet tas til orientering. 
 
 

 
  

    Bruksareal 
 x 100 

Tomtestørrelse  
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Vedlegg 

Eksempler på utnyttelsesgrad 

Kontorer 

  
Jåttåvågen 10 Stavanger 

16/1480;  

Tomt 13 175 m2 

Bruksareal 53 604 

%-BRA 406% 

 

 

  

Kanalpiren Stavanger 

16/1246 

Tomt 4 823 m2 

Bruksareal 15 622 m2 

%-BRA 324%  

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUiLTPsInYAhXEIpoKHeMSBscQjRwIBw&url=https://sysla.no/offshore/tillitsvald-om-aker-solutions-sal-usikkerheita-brer-om-seg/&psig=AOvVaw2vsdKc4VXC5lzXIUkdjnq1&ust=1513336679317588
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-lOzksYnYAhXnHJoKHXP5BmUQjRwIBw&url=http://www.osloareal.no/en/news/&psig=AOvVaw3WJjF_zSUibHKh2vtaJ0wY&ust=1513336974987029
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Forusbeen 78 Stavanger (Koppholen)  

15/687 

Tomt 12 389 m2 

bruksareal 5 769 m2 

%-BRA 46% 

 

  

Forusparken (2020park) 

13/510 

Tomt 9983 m2 

bruksareal 25653 m2 

%-BRA 257% 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM8qLmt4nYAhXNbZoKHVNzCrsQjRwIBw&url=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t%3D1014737%26page%3D10&psig=AOvVaw02Nowcu3TLn583ZUPtIq5J&ust=1513338598490282
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Kanalsletta 

  
Tomt 1 – Kanalsletta 9: 
Tomteareal: 7 066m2 
Bruksareal:  17 790m2 
%-BRA  250% 
 
 
Tomt 2 – Kanalsletta 5: 
Tomteareal: 7 600m2 
Bruksareal:  12 600m2 
%-BRA:  165% 

 
Tomt 3 - Kanalsletta 3 (Sola 
midlertidig Rådhus): 
Tomteareal: 11 031m2 
Bruksareal: 19 356m2 
%-BRA:  175% 
 

 
Tomt 4 – Kanalsletta 8: 
Tomteareal: 9377m2 
Bruksareal: 18 787m2 
%-BRA:  200% 
 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUqNWj2ZPYAhUjEJoKHWeQBZkQjRwIBw&url=http://stdinvest.ru/subsea-7-forus/&psig=AOvVaw3eZoVHyI4FQxUNs3MKMw7l&ust=1513691069566993
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi13b752JPYAhWpQpoKHZYQAycQjRwIBw&url=http://ne.no/vis/til-leie-moderne-og-effektive-kontorlokaler-p%E3%A5-forus-47690&psig=AOvVaw3eZoVHyI4FQxUNs3MKMw7l&ust=1513691069566993
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Tomt 5 – Kanalsletta 4: 
Tomteareal: 11 300m2 
Bruksareal: 22 403m2 
%-BRA:  198% 
 

 
Tomt 6 – Kanalsletta 2: 
Tomteareal: 6 000m2 
Bruksareal: 15778m2 
%-BRA:  263% 
 

 
 

Kombinasjonsbedrifter 

 

 

Forusbeen 80 (Koppholen) 

15/600 

Tomt   3 165 m2 

Bruksareal  1 680 m2 

%-BRA   53%  
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Vestre Svanholmen 24 (Koppholen) 

67/241 

Tomt:   29 122 m2 

BRA:   43 147 m2 

%-BRA:   148= 150% 

 

 

 

Kanalveien 6 

Tomteareal: 4023 m2 

Bruksareal: 6077 m2 

%-BRA:  151% 
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Industri 
 

 

 

 

Svanholmen 3 

15/133 

Tomt 45276 m2 

bruksareal 10 303 m2 

BRA 23% 

 

 

 

 

  

Kanalarmen 8 

35/371 

Tomteareal:  8 971m2 

Bruksareal:  10 270m2 

% BRA:   114% 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjnMOh35PYAhUEG5oKHUzlBYYQjRwIBw&url=http://solabladet.no/nyheter/600-ma-ga-i-bilfinger/19.10117&psig=AOvVaw2mQCIV8pPpwB_OHFOcGfye&ust=1513692799782175


 
 

Side 22 av 33 

 

 

 

Moseidveien 17 

35/406 

Tomteareal:  10295m2 

Bruksareal:  10000m2 

% bruksareal:  97% 

 

 

 

 

 

Moseidveien 19 

35/477 

Tomteareal:  8 346m2 

Bruksareal:  7 416m2 

%-BRA:   89% 
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Big box / kjøpesenter/ annet 
 

 

 

 

Lagerveien 2 

15/55 

Tomt 16173 m2 

bruksareal 47450 m2 

%-BRA 293% 

 

 

 

 

Lagerveien 1 

15/78 

Tomt 9 578 m2 

bruksareal 12 627 m2 

BRA 132% 
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Fabrikkveien 3 

15/129 

Tomt 9 547 m2 

bruksareal 10 822 m2 

BRA 113% 

 

 

 

Bjødnabeen 2 

14/397 

Tomt 9 888 m2 

bruksareal 23 817 m2 

BRA 240% 

 

  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihuLCeuInYAhXBCJoKHQlVDl8QjRwIBw&url=http://eienor.no/node/9&psig=AOvVaw3m8agIY49e8-rMnaW33HAu&ust=1513338727507207
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Sak 7/18 Parkering, norm og strategi 
Vedlegg:  Notat om parkering 

 

1. Bakgrunn  
Statens vegvesen er forespurt om å orientere om dokumentasjon i byutredningen som innledning til 
denne saken. 
 
I arbeidet med parkering har vi tatt utgangspunkt i KDP parkering Forus, og vurdert alternativer som 
ble vurdert i den planen, og hvordan disse passer med foreslått innhold i IKDP Forus. Vi har også 
beregnet utbyggingspotensialet i planforslagets ulike områder. Slik har vi kunnet beregne antall 
parkeringsplasser i ulike alternativer for p-norm. 
 
Rammene rundt en anbefaling av parkeringskrav er mer forutsigbare nå enn under arbeidet med KDP 
parkering Forus: 
 I planarbeidet for IKDP Forus kan vi se helhetlig på areal og transport, og ikke kun på 

parkeringskrav tilpasset dagens arealbruk/gjeldende regulering.    
 Målet om nullvekst i personbiltrafikken er mer etablert og forankret, blant annet gjennom 

kommunenes felles vedtatte byvekstavtale. 
 Planleggingen av Bussveien er kommet lenger. Vi vet mer om når Bussveien vil stå klar.     
 Planlegging av Sykkelstamvegen er kommet lenger. Vi vet mer om når Sykkelstamvegen er klar. 

 
Bilavhengigheten har vært presentert som en viktig utfordring ved oppstart av planarbeidet, og det 
framgår i målformuleringer til planen at endret reisemiddelbruk skal tilstrebes. En viktig føring for 
arbeidet med IKDP Forus har derfor vært å innarbeide en tydelig samordning mellom arealbruk og 
transporttilgjengelighet. Planforslaget ivaretar at virksomheter med mange ansatte skal plasseres i 
kjerneområdene langs bussveiene. 

 

2. Forslag til p-norm og p-strategi 
Ulike alternativer er vurdert og særlig i to varianter som framgår av vedlagt notat. Etter 
beregning av utbyggingspotensialet, beregnet vi utslag som utbygging av hele potensialet i 
planen vil medføre i antall parkeringsplasser. 
 
Vedlagt notat omtaler alternativer for parkeringsnorm. Rådmannsgruppen anbefaler at planen skal 
legge til rette for et relativt lavt nivå på ny parkeringskapasitet Bussveiene er under utbygging og vil 
være nær full åpning når planen tas i bruk. Dermed vil reisende på Forus få tilgang til 
kollektivtransport tilsvarende byområdet for øvrig. Forusområdet har en stor overkapasitet på 
parkering som finnes i området i dag. Forus som helhet, grunneiere og næringsdrivende bør dra nytte 
av den eksisterende parkeringskapasiteten. I økonomisk nedgangstid med ledige lokaler kan det gi 
mulighet for utleie av parkeringsarealer og rimelige næringsetableringer. 
 
Parkeringsstrategi bør utarbeides og kan handle om en attraktiv frikjøpsordning som sørger for at 
kommunene på sikt kan bygge et fåtall nye p-anlegg som organiseres og driftes av kommunene. 
Mulighetene for mer samordnet parkering i fellesanlegg har vært vurdert, også for næringsområdene 
i randsonene på Forus. Ikke for å øke parkeringskapasiteten, men for å oppnå mer effektiv utnyttelse 
av industrieiendommene. I en framtid med selvkjørende biler og mindre bruk av privatbiler vurderes 
som lite ønskelig å bygge flere anlegg som man senere ikke har behov for. Det er aktuelt å vurdere 
ordninger for samordnet parkering for kombinerte næringsvirksomheter. 
 
Vedlagt notat omtaler også mulige tilsiktede og ikke tilsiktede konsekvenser av parkeringsnorm. 
Notatet sammenstiller kommunenes norm for boligparkering, men det er mulig at planen vil legge til 
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grunn kommuneplanenes norm for boligparkering. Planen vil sannsynligvis ha svært få områder for 
boligformål, og bare Stavanger og Sandnes. 
 

4. Forslag til vedtak 
Arbeidet videreføres i tråd med saken og vedlagt notat. Utkast til parkeringsnorm presentert i møtet 
tas til orientering.  
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NOTAT IKDP FORUS 

FORSLAG TIL PRINSIPPER OG BESTEMMELSE FOR PARKERING  
Dette notatet redegjør for parkering i Regionalplan Jæren og de tre kommunene. I tillegg redegjør 

notatet for grunnlag og tidligere forslag i interkommunal kommunedelplan for parkering på Forus og 

Lura.  Med utgangspunkt i dette har vi laget en samlet oversikt over parkeringskravet for henholdsvis 

næring og bolig fra disse kildene, prinsippene disse bygger på, og forslag til parkeringskrav for 

Interkommunal kommunedelplan for Forus. 

En viktig del av arbeidet har vært å tilpasse anbefalinger om parkering til IKDP Forus som begynner å 

ta form. Det har vært viktig å vurdere hvordan ulike prinsipper for parkering ivaretar 

kjerneområdene, kollektivakse og øvrige arealer på Forus. 

NÆRINGSPARKERING I DAGENS PLANER 
Prinsippet for parkeringskravet i regionalplanen og kommuneplanene er at de skal være enkle. 

Samtidig bygger de på ABC-prinsippet, der steder med god tilgjengelighet for gang, sykkel og 

kollektivtransport (A-området) har lavt parkeringskrav, områder med middels tilgjengelighet (B-

områder) har litt høyere parkeringskrav, og områder med lav tilgjengelighet (C-områder) har 

parkeringskrav tilpasset få ansatte/besøkende og logistikkbehovet til virksomhetene. Dette skal være 

med på å styre lokalisering av virksomheter. 

Soner og næringskategori 
Retningslinjene i regionalplanen skiller på tre kategorier næringsområder (1) områder med høy 

urbaniseringsgrad, (2) områder med allsidig virksomhet og (3) arealkrevende virksomheter. Det er 

kun kategori én som er spesifisert med anbefalt krav.  

Kommuneplanene har et tredelt skille henholdsvis områder med høy arealutnyttelse, områder ved 

hovedkollektivakser og utenfor hovedkollektivakser. Hvis vi sammenstiller regionalplanens 

retningslinjer og bestemmelsene i kommuneplanen i én tabell, samsvarer regionalplanens 

retningslinje med områder ved hovedkollektivakser i kommuneplanen. jf. tabell 1.  

Administrasjonens forslag i interkommunal kommunedelplan for parkering på Forus og Lura tok 

utgangspunkt i at kravet for områder langs hovedkollektivakser skal gjelde hele området, men med 

redusert krav til industri-/lagervirksomhet. Vi kan her trekke en parallell til kommuneplanenes sone 

to, med redusert parkeringskrav for arealkrevende virksomheter fordi disse virksomhetene har lavere 

parkeringsbehov enn andre formål (jf Asplan viak registeringer og rapport i arbeidet med 

kommunedelplan for parkering for Forus og Lura).  

Maksimums og minimumskrav 
Retningslinjene i regionalplanen benytter maksimumskrav til parkering. Stavanger benytter 

minimums- og maksimumskrav, og fastkrav ved frikjøp i områder med høy arealutnyttelse. Sandnes 

benytter maksimumskrav i områder med høy arealutnyttelse og områder ved hovedkollektivakser, 

samt minimumskrav i områder utenfor hovedkollektivakser. Interkommunal kommunedelplan for 

parkering på Forus og Lura foreslo maksimumskrav og fastkrav ved innføring av ordning om frikjøp. 

Fellesanlegg og frikjøp 
I områder med høy arealutnyttelse gir Stavanger kommune anledning for frikjøp fra 

parkeringskravet. Ved frikjøp gjelder fastkrav på 0,9 plasser per 100 m2. Frikjøp i Sandnes gelder for 

sentrum. Ved frikjøp gjelder fastkrav på 1 plass per 100 m2. Interkommunal kommunedelplan for 

parkering på Forus og Lura la opp til å bruke parkeringskravet som fastkrav ved innføring av ordning 
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om frikjøp. Den foreslo innføring av frikjøpsordning og etablering av fellesanlegg. Kriteriene for 

plassering av fellesanlegg: 

- Prinsipp om lik eller større avstand mellom arbeidsted og parkeringsanlegg som mellom 

arbeidsted og kollektivholdeplass 

- Plassering i områder som har fortettingspotensial/større utbygginger 

- Anleggene er offentlig regulert og styrt 

 

Tabell 1. Parkeringskrav i Regionalplan Jæren, de tre kommunene Stavanger, Sandnes og Sola, og i tidligere 
forslag til interkommunal kommunedelplan for parkering på Forus. 

 Næringsbebyggelse – Antall parkeringsplasser pr 100 m2 BRA 

 Områder med høy 
arealutnyttelse 

(sentrum, lokalsentrene) 

Næringsområder 
kategori 1/ Ved hoved 

kollektivakser 

Næringsområder 
kategori 2 og 3/Utenfor 

hoved kollektivakser 
 

Regionalplan Jæren 
(næringskategori) 

- Maks 0,75-1 Ikke definert 

Stavanger 
(areal/soner) 
*Sone Forus som 
henviser til RP Jæren 

0,5-0,9 0,9-1,2 
Maks 0,75-1 

Min 1 

Sandnes 
(areal/soner) 

Maks 1 Maks 1,2 Min 1 

Sola 
* Egen presisering for 
Forus og Risavika. For 
Forus henvises til 
Regionalplan Jæren 

- (Maks 1,2) 
*Maks 0,75-1 

Ikke definert 

Forslag fra IKDP 
Parkering på Forus og 
Lura 

- Maks 1,2 Maks 0,4 

 

Kartlegging av parkeringsplasser på Forus 
Med Rogaland fylkeskommune som oppdragsgiver, gjennomførte Asplan viak en parkeringsutreding 

for arbeidet med kommunedelplan for parkering på Forus og Lura (Asplan viak 2011 og 2014). Den 

omfattet registrering og bruk av dagens parkeringsplasser på Forus. Registeringen ble foretatt i 2013 

og viser at området hadde ca 27.500 parkeringsplasser og ca 19.000 parkerte biler, dvs et 

parkeringsbelegg på ca 70 prosent. Ut fra registrert BRA på ca 22.700 m2utgjør dette 1,2 

parkeringsplasser per 100 m2 BRA. Kartleggingen viser også at delområdene har svært ulikt antall 

parkeringsplasser per 100 m2 BRA og parkeringsbelegg. Det spenner fra 0,35 plasser per 100 m2 BRA 

til 3,08 plasser per 100 m2 BRA og parkeringsbelegget spenner fra 7 prosent til 177 prosent.  

Kartleggingen som KAP og Brandsberg-Dahls arkitekter har gjennomført i forbindelse med 

Stedsanalysen for IKDP Forus, viser en høyere parkeringskapasitet i dag enn det kartleggingen i 2014 

viste. I stedsanalysen anslås dagens parkeringskapasitet til å være 31.500 plasser. Dette omfatter 

ikke p-hus og p-anlegg under bakkeplan, dette kommer tillegg til beregnet parkeringskapasitet. Det 

vises til at det ut over dette er ytterligere harde flater som for det meste er asfaltert og kan brukes til 

parkering (KAP og Brandsberg-Dahls arkitekter 2016). 

Registeringene viser med andre ord at det er overkapasitet på parkering på Forus i dag. 28.000 

plasser er et realistisk anslag på dagens parkeringskapasitet på Forus. 
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NY NORM FOR NÆRINGSPARKERING PÅ FORUS 
Kartleggingen som er foretatt viser at det i dag er overkapasitet på innenfor planområdet. Begrenset 

parkeringskrav ved nybygg vil derfor ha svært liten virkning på det samlede parkeringstilbudet. For å 

påvirke reisemiddelfordelingen gjennom parkeringsregulering bør det ryddes opp i 

parkeringssituasjonen, der ny tilrettelegging av parkering sees i sammenheng med eksisterende 

parkeringstilbud.  

Parkeringsbestemmelsene må bidra til en slik opprydding og bygge opp under arealstrategien som 

ligger i planen, og tilgjengelighet til kollektivtransport. 

Bestemmelser og rekkefølgekrav om felles parkeringsløsninger og lokalisering av fellesanlegg kan 

brukes som virkemidler for å fremme gåing, sykling og bruk av kollektivtransport, og oppnå effektiv 

arealbruk. Strategi for etablering av fellesanlegg må avklares. 

I tillegg kan nyskapende transporttjenester og førerløse kjøretøy redusere behov for parkering nær 

målpunkt. 

Regionalplanen og kommuneplanene tar utgangspunkt i tredelt sone. Regionalplanens retningslinje 

tar i denne tredelingen utgangspunkt i en differensiering ut fra type næring. Det anbefales at 

parkeringspolitikken er koordinert med kommuneplanene og regionalplanene slik at Forusområdet 

kan innlemmes i den generelle parkeringspolitikken i byområdet og ikke har særskilte bestemmelser. 

To utgangspunkt for drøfting av parkeringskrav 
I forslag A er utgangspunktet sonedifferensiert og bygger på tre soner, henholdsvis 

kjerneområder/steder for høy utnyttelse, kollektivakser og øvrige områder. Dette svarer til 

arealkategoriene i utkast til plan, og tilsvarer i stor grad inndeling i kommunes planer. Styrken ved 

dette utgangspunktet er at Forus håndteres ut fra arealkategori som øvrige deler av byområdet.  

Forslag B tar utgangspunkt i at Forus er et blandet næringsområde sentralt i byområdet og at det er 

mest nærliggende å plassere Forus inn i kommuneplanenes sone to jf. tabell 1. Planen legger opp til 

at Forus vil være et mer rendyrket næringsområde enn andre sone to områder på Nord-Jæren. Den 

legger også opp til å ivareta områdets særegenhet ved å gi rom for å kombinere kontor- og industri-

/lagervirksomhet. Det er derfor aktuelt at parkeringskravet ivaretar næringene industri/lager mer 

spesifikt. Industri/lager er arealkrevende virksomheter, og har lavere parkeringsbehov enn andre 

formål. Forslag B er i tråd med interkommunal kommunedelplan for parkering for Forus og Lura. 

Som et utgangspunkt for det generelle normkravet, benyttes det i begge eksemplene strengeste 

kravet til antall plasser i kommunenes planer, dvs. Stavanger. Normkravet for næring tar 

utgangspunkt i interkommunal kommunedelplan for parkering for Forus og Lura. 

Tabell 2. Forslag A. Sonedifferensiert norm 

Sone A: 
KJERNEOMRÅDENE 

Sone B: 
KOLLEKTIVAKSER 

Sone C: 
ØVRIGE 

Min 0,5 – Maks 0,9 Min 0,4 – Maks 1 Maks 0,4 

 

Tabell 3. Forslag B. Norm som skiller ut næringskategorien industri/lager 

Industri/lager Øvrige virksomheter 

Maks 0,4 Min 0,5 – Maks 1 
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I tabellen under har vi foretatt en beregning av antall parkeringsplasser ut fra de skisserte 

utgangspunktene forlag A og B. Dette baserer seg på beregnet utbyggingspotensiale i de ulike 

delområdene i planen (se sak 4) og miks mellom industri/lager og annet næringsformål. Når vi tar 

utgangspunkt i det laveste parkeringskravet i dagens planer vil dette gi 11.121 parkeringsplasser. Hvis 

vi tar utgangspunkt i parkeringskapasiteten angitt i stedsanalysen vil den øke med 35 prosent. Det er 

ikke tatt høyde for at en del eksisterende areal transformeres fra parkering til utbyggingsformål. Et 

parkeringskrav i tråd med dagens planer vil opprettholde overkapasitet på parkering i området og 

bidra til dårlig arealutnyttelse.  

Tabell 4. Estimert antall parkeringsplasser basert på arealbruk og utnyttelse i planen 

Antall plasser Forslag A Forslag B 

Kjerneområdene Minimum (0,5): 2.295 
Maksimum (0,9): 4.132 

Minimum (0,5): 2.295 
Maksimum (1,0): 4.591 

Kollektivaksene, 400 meter buffersone Minimum (0,4): 7.123 
Maksimum (1,0): 17.808 

Minimum (0,5): 8.904 
Maksimum (1,0): 17.808 

Øvrige områder Fast (0,4): 1.702 Fast (0,4): 1.702 

Sum Minimum: 11.121 
Maksimum: 23.642 

Minimum: 12.902 
Maksimum: 24.101 

 

 

Forslag til ny norm for næringsparkering 
I et område med så høy kapasitet på parkering som kartleggingene viser kan det være aktuelt å ikke 

stille krav til parkering. Virksomhetene vil da kunne etablere seg uten å sette av areal til eller løse 

parkering i planen. Kjørende til bygget må da bruke tilgjengelig offentlig parkering. Virksomheten kan 

også inngå private avtaler om bruk av parkeringsareal og det oppstår et marked for bruk av 

tilgjengelig parkeringskapasitet. Dette kan også stimulere til å ta i bruk nyskapende 

transporttjenester og førerløse kjøretøy. 

Vi foreslår imidlertid et tredje utgangspunkt, forslag C som innebærer en lav norm for hele området. 

Vi begrunner dette blant annet ut fra det at Asplan viaks kartlegging viste at det ikke nødvendigvis er 

samsvar mellom steder med parkeringskapasitet og behov. Krav til parkering og hvordan den skal 

løses gir rom for å ivareta nødvendig tilpasning av parkeringskapasitet i ulike områder. Kombinert 

med en ordning om frikjøp, kan utbyggingen i området bidra til transformasjon av parkering som en 

offentlig tilgjengelig felles ressurs for området. Det gir mulighet for at nyetablerte får rask og rimelig 

tilgang til lokaler. 

En mulig anbefaling er felles norm for hele området på 0,5 plasser per 100 m2 BRA. Forslaget tar 

utgangspunkt i lavt parkeringskrav for øvrige virksomheter i forslag B og kjerneområdene i forslag A. 

Dette ivaretar også i stor grad at parkeringsbehovet er lavt for industri/lager. Det foreslås å ta 

utgangspunkt i at parkeringskravet omgjøres til fastkrav ved frikjøp. I tabellen under har vi foretatt 

en beregning av antall parkeringsplasser ut fra de skisserte utgangspunktene i forslag C. Det er ikke 

tatt høyde for at en del areal transformeres fra parkering til annet formål. 

Som følge av stor overkapasitet på parkering i området kan parkeringskravet begrenses ytterligere i 

kjerneområdene og settes til 0,3 plasser per 100 m2. Tabell 5 viser også beregning av antall 

parkeringsplasser ut fra et slikt alternativ, som vi har valgt å kalle forslag D. 

Kravet kan oppfylles ved at kommunen samtykker til frikjøp for parkeringskravet eller med tinglyst 

avtale med annen grunneier. 
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Det må arbeides videre med å avklare rett lokalisering av ny parkeringskapasitet og prosess for å få til 

bedre utnyttelse av eksisterende parkeringskapasitet på Forus.  

Tabell 5. Estimert antall parkeringsplasser basert på arealbruk og utbyggingspotensiale i planen 

Antall plasser Forslag C  Forslag D  

Kjerneområdene (hhv. 0,5 og 0,3 plasser per 100 m2 BRA) 2.300 1.400 

Kollektivaksene, 400 meter buffersone (0,5 plasser per 100 m2BRA)  8.900 8.900 

Øvrige områder (0,5 plasser per 100 m2) 2.100 2.100 

Sum 13.300 12.400 

 

KONSEKVENSER AV FORSLAG TIL NORM FOR NÆRINGSPARKERING 
Forslag til norm kan ha både tilsiktede og utilsiktede konsekvenser. Med utgangspunkt i at det er 

overkapasitet på parkering innenfor planområdet vil det være en tilsiktet konsekvens at planen over 

tid bidrar til å redusere antall parkeringsplasser for å redusere arealbehovet til parkering og 

kostnadene ved å opparbeide nye parkeringsplasser.  

At det etableres en del ny parkering er også en tilsiktet konsekvens som skal bidra til at en 

restrukturering av parkeringskapasitet og gi rom for å gjøre om flateparkering til mer arealeffektiv 

parkering i anlegg, lokalisert hensiktsmessig i forhold til arealbruken, tilrettelegge for fellesløsninger 

og sambruk på tvers av grunneier mv. 

En utilsiktet konsekvens av forlag til norm kan være at det opprettholdes for høy parkingsdekning. 

Det undergraver parkering som virkemiddel for å stryke konkurranseflaten til gang sykkel og 

kollektivbruk i området. Alle kommunene stiller krav om mobilitetsplan i arealplaner, bygge- og 

delesaker. Veiledning om bruk av frikjøp og at flere grunneiere går sammen om å løse 

parkeringsbehovet er aktuelt for å motvirke dette.  

En utilsiktet konsekvens av lavt parkeringskrav i områder med lav parkeringsdekning er parkering 

utenfor oppmerkede plasser. Dette er særlig aktuelt langs mindre trafikkerte veier på Forus vest. I 

slike tilfellet kan det vurderes ordinære trafikkregulerende tiltak som parkeringsforbud, og stimulere 

til samarbeid om tilgjengelig kapasitet i området. Tilsvarende kan det oppstå fremmedparkering i 

boliggater. Dette er særlig aktuelt i næringsområder som får knapphet på parkering, og kan medføre 

parkering i boligområder på Godeset, Lura og Skadberg.  I slike tilfellet kan det vurderes ordinære 

trafikkregulerende tiltak som boligsoneparkering, og stimulere til samarbeid om tilgjengelig 

parkeringskapasitet i området. Som følge av at det er overkapasitet på parkering er det foreløpig 

begrenset risiko for slike problemer, og kommunene har virkemidler for å møte de når de oppstår. 

 

PARKERINGSSTRATEGI 
Det legges opp til en parkeringsstrategi der det settes lavt krav om parkering som forholder seg til 

parkeringskravet i andre deler av byområdet. Som følge av at det er overkapasitet av parkering 

innenfor planområdet brukes parkeringskravet som fastkrav ved innføring av ordning om frikjøp og 

mulighet til å løse parkeringskravet gjennom samarbeid med naboeiendommer. Det gir rom for å 

etablere felles parkeringsløsninger i randsonene til kjerneområder og influensområdet til Bussveien. 

Det stilles krav i mobilitetsplanen om at parkering skal være løst gjerne som en del av fellestjenester 

for flere eiendommer. 
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BOLIGPARKERING I DAGENS KOMMUNEPLANER 

Regionalplan Jæren har gir ikke føringer for parkeringskrav for boligparkering. Bilparken står for det 

meste av tiden parkert. Prinsippet som ligger til grunn for Stavanger kommunes krav til 

boligparkering er at normen skal ivareta boligparkering, mens næringsparkering dvs. tilgjengelig 

parkering ved bruk av kjøretøyet skal styre bilbruken. Vi ser at bilholdet varierer i ulike deler av byen. 

Kommuneplanen differensierer ikke mer enn ut fra boligtype. Stavanger stiller krav om felles 

parkering ved etablering av flere enn fire boenheter. Parkeringskravet er dermed 2 parkeringsplasser 

per boenhet ved individuell parkering og maksimum 1,2 parkeringsplasser per boenhet i fellesanlegg 

ved fire eller flere boenheter.  

Sandnes og Sola kommune har en sonedifferensiert norm som skiller mellom sentrum, 

influensområder til høyverdige kollektivakser og øvrige områder. For Sandnes er parkeringskravet 

stort sett likt som i Stavanger, bort sett fra i øvrige området der Sandnes krever minimum 2 

parkeringsplasser per boenhet ved individuell parkering og minimum 1,2 parkeringsplasser per 

boenhet ved felles parkeringsløsing. Sola kommune stiller krav om 0,5 parkeringsplasser per boenhet 

til gjesteparkering, men har ingen maksimum eller minimumskrav på boligparkering 

 

  

 Beboerparkering Gjesteparkering Sum 

Regionalplan Jæren Ikke definer Ikke definert Ikke definert 

Stavanger 
 Individuell parkering 
 Boliger (4 boenheter eller mer) med felles 
 parkering 

 
1 

Maksimum 1 

 
1 

0,2 

 
2 

Maksimum 1,2 

Sandnes.  
 Sone1 Sentrum 
 Sone 2 Influensområder kollektivtraseer 
 Individuell parkering: 
 Fellesløsning 
 Sone 3 Øvrig: 
 Individuell parkering 
 Fellesløsning 

 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 

 
0,2 

 
1 

0,2 
 

Minimum 1 
Minimum 1 

 
1,2 

 
2 

1,2 
 

Minimum 2 
Minimum 1,2 

Sola. Sentrum. Jf. områdeplan for Sola sentrum 
 Langs høyverdige kollektivakser og 
 Tananger sentrum 
 Øvrige områder: 
 Felles 
 Individuell 

 
1 
 
 

1 
1 

 
0,5 

 
 

0,5 
1 

 
1,5 

 
 

1,5 
2 

 

Vi ser at bilholdet går ned i urbane deler av byområdet. Sambruk det er også et potensial for sambruk 

mellom boligparkering og andre formål. I planområdet legges det primært opp til ny boligbebyggelse 

i østre deler av planområdet. Her er det god tilgjengelighet. Som for næringsparkering er det relevant 

å redusere parkeringskravet. I forslag til ny plan for Stavanger sentrum er det foreslått 0,5 

parkeringsplasser per boenhet.  
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Sak 8/18 Energi 
 
Separat vedlegg: Samfunnsdelen, kap. 5.4 
 

1. Bakgrunn 
Kapittel om energi i samfunnsdelen til IKDP Forus handler om ambisjoner for energibehov og 
energiforsyning. Kapittelet er skrevet i samråd med Forus Næringspark og Lyse, og med 
kvalitetssikring fra miljøvernsjefen i Stavanger kommune. Innholdet i kapittelet vil også bli drøftet i 
møte med dialoggruppen for næringslivet som følger planarbeidet, og som har møte før styrets møte 
9. januar. 
 
Forus Næringspark har fått innvilget søknad til Enova om hovedprosjekt om energiforsyning og 
prosjektet kan få stor betydning for måloppnåelsen som skisseres i planen. 
 

2. Innhold 
Temaet energi har stor symbolsk betydning for Forus. Regionen oppfattes som Norges 
energihovedstad, og Forus har et godt utgangspunkt for å videreføre den rollen inn i en ny epoke. For 
næringslivet på Forus kan det å påvise høy kvalitet på bygg, og smarte, effektive og miljøvennlige 
energiløsninger bidra til solid merkevarebygging. 
 
Prosjektgruppen har vurdert forslag til bestemmelser og retningslinjer. Vi vil vurdere videre om dette 
er et tema som trenger felles regelverk gjennom IKDP Forus. Hvis behovet ikke er tilstede kan 
regelverket baseres videre på kommunenes egne kommuneplaner. 
 

3. Forslag til vedtak 
Arbeidet med kapittel om energi videreføres i tråd med foreliggende forslag. 
 


