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IKDP Forus, SAMFUNNSDELEN  
Inkludert handlingsplan for Forus 2040 

 Denne versjonen er laget til styrets møte 9. januar 2018. 

 Samfunnsdelen er i prosess. Det betyr at endringer skjer kontinuerlig. 

 Kapitler som er bearbeidet til dette styremøtet: 4.2 og 4.3, 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4 

 

  

1. Hovedgrepet   
   

1.1 Forus 2040 -  en visjon for det mangfoldige næringsområdet     
Hvor vil vi med stedet og næringslivet neste 20 år?  Hva kan vi realistisk oppnå? Hva bør Forus 
strekke seg etter? Sammen med Forus Næringspark har vi gått gjennom intensjoner med IKDP Forus 
og Forusvisjonen, og funnet fellestrekk som vi kan ha med i en oppdatert visjon for Forus med 
tidshorisont 2040. 

 Hele spekteret fra høy til lav arbeidsplassintensivitet   
 Kjerneområder. Attraktive steder. Møtesteder. Temaparker- hva mente vi her?    
 Blå-grønne strukturer, kobling til sjø 

 Boliger i og tettere på næringsområdet   
 Forus sin rolle i regionen – jungel vs regnskog   
 Peke på suksesshistorier og eksempler som peker på framtiden. Hvordan kan Forus ta 

en rolle i det som samlet sett er en suksesshistorie for regionen. 
 industri, men mer kunnskapsnæring og høyere teknologinivå både i bedriftene og i 

infrastrukturen.  
 

 
Gjennom arbeidet med IKDP Forus er det nyttig å etablere en felles forståelse om hva Forus skal 
være i framtiden, hvilken rolle området skal ha i regionen og særlig for næringslivet. Visjonen kan 
benyttes til å formidle nasjonalt og internasjonalt hvilke virksomheter man legger til rette for og 
hvilke tjenester området tilbyr. 
I denne planen er tidshorisonten satt til 2040. Har kan også omtales kort hva som kan skje etter 
2040, og at det i noe grad bør påvirke innholdet i planen. Vi vurderer å bruke illustrasjonen nedenfor 
til å illustrere dette. 
 

 
    

1.2 Bakgrunn for planen          
Forus-området har over noen tiår utviklet seg til å bli et av Norges viktigste næringsområder. 
Utvikling av olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel, har ført til at det over tid har utviklet seg 
petroleumsklynger av nasjonal betydning. I regional sammenheng er dette næringsområdet med 
overlegent størst antall arbeidsplasser. 
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Innenfor planområdet er 3 032 daa regulerte næringsarealer. Registreringer viser at det var 10 649 
innbyggere og 44 076 sysselsatte innenfor planområdet. (Plan-avgrensing er senere redusert. Kilder 
er fra folkeregisteret og Statistisk sentralbyrå/bedriftsregister.) 
 
Hovedkontorene på Forus forvalter en stor andel av samlet norsk verdiskaping. Som følge av den 
store andelen olje- og gassvirksomheter er verdiskapingen per ansatt på Forus klart høyere enn 
landsgjennomsnittet. 
 
Forus-områdets suksess som attraktivt næringsområde har medført trafikale utfordringer. Store 
deler av de tyngre befolkningskonsentrasjonene i byområdet ligger utenfor "normal" gang- og 
sykkelavstand til området. Kombinert med god biltilgjengelighet - høy parkeringsdekning og gode 
koblinger til overordnet vegnett – har dette resultert i høye bilandeler og trafikale utfordringer i 
rushtidene. Harmonisering av utviklingen av Forus med utbygging av overordnet 
transportinfrastruktur i byområdet har derfor vært et viktig tema i planarbeidet. Området skal 
planlegges helhetlig, uavhengig av kommunegrensene. 
Kommunene har en felles ambisjon om å videreutvikle Forus som et næringsområde av nasjonal og 
regional betydning. Derfor har kommune valgt visjonen Forus – en drivkraft for framtidens 
næringsliv i regionen og landet for den kommende utviklingen av Forus.  
 
Planarbeidet har hatt et særlig fokus på å utvikle Forus med områdekvaliteter som øker 
attraktiviteter som øker attraktiviteten for kunnskapsintensiv næringsvirksomhet. Dagens 
næringsområder på Forus mangler attraktive grøntdrag og hovedtraseer for gående og syklende til 
rekreasjon og mosjon. Kommunene Sandnes, Sola og Stavanger har vedtatt å utarbeide felles 
interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus). Planen har en tidshorisont fram til 2040. 
Den interkommunale planen skal være en felles plan for hele planområdet som alle de tre 
kommunene skal stille seg samlet bak. 
 
Det har vært utarbeidet tre planprinsipp, basis, komprimert og funksjonsblanding - næring/bolig. 
Komprimert-alternativet ble valgt. 
 
Planprogrammet viser planområde, planprosess, utredningsbehov, medvirkningsopplegg og 
organisering av arbeidet. Planprogrammet ble fastsatt av de tre kommunene i februar/mars 2016. 
Kommunene forventer at planen blir vedtatt i begynnelsen av 2019. 
 
 
Kommunene vedtok ved behandlingen av oppstart av planarbeidet formålet med planarbeidet og 
dette gir føringer for langsiktig utviklingsmål for Forus. De vedtatte punktene om planbestilling er 
gjengitt i kursiv skrift: 
 
- Legge til rette for at Forus kan videreutvikle og styrke sin rolle som nasjonalt viktig næringsområde.  
Dette innebærer at planarbeidet skal ha næringsutvikling som et hovedhensyn i utredning av 
planalternativ, vurdering og valg av løsninger. Ambisjonen er at planarbeidet skal gi føringer og 
løsninger som videreutvikler og styrker Forus som nasjonalt viktig næringsområde.  Naturlig bør 
næringsutvikling inngå som et hovedelement i det langsiktige målet. 
 
- Avklare Forus framtidige rolle og funksjoner i en regional kontekst.  
Dette innebærer at de vurderinger som gjøres i planarbeidet skal forankres i vurdering av hvilke 
regionale behov Forus skal medvirke til å dekke i et langsiktig perspektiv. Målet bør dermed være 
tydelig på hvilken rolle Forus skal ha i å dekke regionens behov for næringsareal, boligareal, redusert 
transportarbeid og sterke hovedsentra. 
 
- Vurdere utvikling av gode og blandete områder for bolig og næring langs kollektivtraseene på Forus.  
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Dette innebærer at innenfor føringen om å utvikle Forus som næringsområde, skal avklares hvor og i 
hvilket omfang planen bør åpne for boligformål i kombinasjon med næringsvirksomhet. Kan 
boligbygging i soner langs kollektivaksene bidra til å styrke av Forus som næringsområde?  
 
- Avklare muligheter og omfang av boligbygging i Forus’ randsoner.  
Dette innebærer at planarbeidet skal undersøke muligheter for boligbygging i planområdets 
randsoner, både innenfor planavgrensning og i naturlig tilgrensende områder utenfor. Dette har 
mindre betydning for utforming av hovedmålet. Det behandles som et virkemiddel for å redusere 
transportarbeidet til næringsområdet. 
 
- Harmonisere utviklingen av Forus med utbygging av overordnet transportinfrastruktur.  
Dette innebærer at det i planarbeidet skal utformes strategier for videreutviklingen av Forus 
koordinert med utbyggingen av hovedinfrastruktur for transport i byområdet, fastlagt i Bypakke 
Nord-Jæren, og vurdere eventuelle behov for transportinfrastrukturtiltak ut over Bypakke Nord-
Jæren fram til tidshorisonten 2040. Dette har mindre betydning for utforming av hovedmålet. Det 
behandles som et virkemiddel for å sikre at arealbruk og transportinfrastruktur skjer i takt. 
 
Oppsummert vil det langsiktige utviklingsmålet utformes med en tydelig ambisjon for videreutvikling 
av Forus som nasjonalt viktig næringsområde. Dette i kombinasjon med en avklaring av målene Forus 
skal ha i å dekke regionens behov for næringsareal, øvrige roller og funksjoner, redusert 
transportarbeid og sterke hovedsentra.  
 
Mandatet til planarbeidet omtaler at Forus skal styrke sein rolle som nasjonalt viktig næringsområde. 
Regionen har behov for en større variasjon i næringslivet for å redusere den sterke avhengigheten av 
petroleumssektoren. Regionen trenger forskningsbasert innovasjon for å sikre flere bein å stå på. 
Regional næringsarealstrategi omtaler strategier for å satse på kunnskapsbasert verdiskaping.  

 
 
  

1.3 Planens innhold   
IKDP for Forus omfatter tre plandokumenter:    
Strategi og handlingsplan for Forus 2040. Denne beskriver mål, strategier og tiltak som vil kreves for å 
følge opp planens intensjoner/prioriteringer.   

  

Plan for langsiktig arealbruk. Dette er juridisk bindende plankart for langsiktig arealutvikling.    
Bestemmelser og retningslinjer. Dette dokumentet inneholde juridisk bindende 
bestemmelser om arealbruk og retningslinjer for kommunene omforente arealpolitikk.     
Planen er utarbeidet på bestilling av …. I prosessen har styret  … det har vært gjennomført et 
omfattende medvirkningspopplegg for å sikre at..... ulike grupper har fått anledning til å gi sine 
innspill om viktige hensyn.  
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2. Utfordringer og muligheter    
  

Forus i den store sammenhengen   
I arbeidet med IKDP Forus 
har kommunene vurdert Forus sin rolle i en 
regional sammenheng. Forus har et stort 
potensiale til å fortsatt være regionens viktigste 
næringsområde i mange år framover.   
   
Området har noen særlige utfordringer som har 
betydning for hvordan området framstår i 
regionen, og denne planen skal løse 
utfordringene på gode måter slik at 
næringsområdet kan fornye sin rolle for 
næringsutvikling og som del av byområdet på 
Nord-Jæren. På grunn av områdets regionale 
betydning, vil man øke kvaliteten for hele 
byområdet med å løse det som kan oppfattes 
som lokale utfordringer på Forus. Forus 
skal ha rom for utvikling, i samspill med 
byområdet forøvrig. Planen viser Forus sin rolle i 
regionen i en mellomlang tidshorisont til 
2040, men drøfter også Forus i 
en lengre tidshorisont.  

  

Framtidens næringsliv i regionen og på Forus   
Forus og regionen forøvrig må ikke konkurrere 
med hverandre, 

men komplimentere hverandre. Der er til dels høy kompetanse hos bedriftene på Forus, men 
næringslivet er i hovedsak rettet mot oljevirksomhet. Området har mange 
hovedkontor. Næringsstrukturen er samtidig veldig variert med store kontorvirksomheter, handel, 
kombibedrifter, og små og relativt store industribedrifter. 
 

Regionen har behov for en større variasjon i næringslivet for å redusere den sterke avhengigheten av 
petroleumssektoren. Regionen trenger industridrevet og forskningsbasert innovasjon for å sikre flere 
bein å stå på. Regional næringsarealstrategi omtaler strategier for å satse på kunnskapsbasert 
verdiskaping, og forskningsmiljø ved UiS og IRIS omtaler hvordan næringslivet kan bli mer 
diversifisert. Planen kan i liten grad påvirke næringslivets satsingsområder. 
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Figurene illustrerer Forus sin vekst sammenlignet med øvrige 
næringsområder i regionen.  
 
Framtiden for industrinæringen er usikker og 
kommunene planlegger for det ukjente. Planen balanserer 
mellom å tilby fleksibilitet for et mangfoldig næringsliv for å 
møte det ukjente og et framtidig næringsliv som vi pr i dag 
ikke kjenner, og samtidig innenfor klare rammer på tema der samfunnet og 
næringslivsaktører trenger forutsigbarhet. Planen tar strategiske valg om hva regionen trenger å 
styre, og hva som kan holdes åpent.   

  

Kommunene har gjennom planarbeidet avklart at Forus fortsatt skal ha et allsidig tilbud av 
næringsareal hvor også arealekstensive virksomheter kan etableres. Forus har særlige muligheter for 
å ivareta behovene til bedrifter med få ansatte. Forus ligger sentralt i regionen med god 
biltilgjengelighet for bedrifter. Forus er det eneste området i regionen som er etablert med hele 
spekteret fra høy til lav arbeidsplassintensivitet i bedriftene (næringskategori 1, 2 og 3), noe som gir 
bedriftsfordeler. Området ligger sentralt med tanke på å hente arbeidskraft og for å tilby tjenester til 
byområdet.   

  

Erfaring har vist at det er vanskelig å holde av arealer til industri og lager i en tett byutvikling. Forus 
har flere områder med arealekstensive virksomheter i dag, men flere ligger nær 
kommende bussveiakser og trues av mulighetene for transformasjon til ny 
og tettere bebyggelse. Planarbeidet har vist at der er stort overskudd på arealer egnet til høy tetthet 
med nærhet til bussveiene. Det er langt mer utfordrende å oppnå mer effektiv utnyttelse av 
eiendommer til industriformål eller kombibedrifter. For å sikre nok arealer til slike formål, velger 
kommunene å legge til rette for kombibedrifter langs bussveiene utenfor kjerneområdene. Dette er 
arealer som kan få høyere intensitet senere når kjerneområdene er utbygd.   

  

Planen foreslår også at kommunene skal ta mer aktivt ansvar for å øke arealeffektiviteten i områdene 
med lavere arbeidsplassintensitet («transformere» industriområder til fortsatt industriformål med 
høyere utnyttelse). Økt arealeffektivitet er et samfunnsmål fordi det gir god ressursbevaring og 
reduserer transportbehovet, og slik kan Forus tilby plass til flere bedrifter som har behov for videre 
eksistens sentralt i byområdet. 
 
Bør deler av Forus utvikles for å dekke nye behov, og hva kan IKDP Forus bidra med  
Forus har i dag et lavt nivå på styring og teknologi. Mange næringsparker i Europa har en mer 
detaljert og gjennomarbeidet form for organisering, plan og infrastruktur, som for eksempel High 
Tech Campus i Eindhoven. 
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Samferdsel     
Nasjonal transportplan fastslår at byenes økte transportbehov skal dekkes av kollektivtransport, 
sykkel og gange. Forus har i dag en reisemiddelbruk som er svært bilbasert. Endret 
reisemiddelfordeling skal ses utfra tilgjengelighet til Forus med miljøvennlige transportmidler og i 
forhold til nullvekstmålet. Det er en absolutt nødvendig forventning at reisemiddelbruken til og fra 
Forus må endres. Kommunene er avhengig av å lykkes med det for å innfri nasjonale miljømål, og 
næringslivet er avhengig av det for at Forus skal ha videre vekst.   

  

Utbygging av bussveiene både nord-sør og øst-vest gjennom Forus, og sykkelstamveien, vil tilby nye 
muligheter for å reise miljøvennlig til, fra og internt på Forus. Bussveiene skal ha stor betydning for 
ny planstruktur, og gir utgangspunktet for å plassere ulike typer næringsvirksomheter og 
byforming.    
Planen viser også en start på transformasjon av en del næringsarealer på Forus øst og Lura slik at 
omforming til boligformål kan skje. Det kan bidra til at transportbehovet og arbeidsreiser med bil kan 
reduseres.    

  

Næringstransport er nødvendig for verdiskapingen i regionen og for Forusområdet, og det er viktig 
for næringstransporten at vi har et velfungerende transportsystem. I dagens situasjon opptar 
arbeidsreiser med personbil en stor del av kapasiteten i veinettet. Kø og forsinkelser koster 
næringslivet store summer pr år. I planen forbeholdes områdene nærmest hovedveinettet til 
bedrifter med middels til lav arbeidsplassintensitet.   

  

Identitet 
Stedsanalysen og medvirkningsaktivitetene som 

er gjennomført i planarbeidet omtaler at deler av Forus har uklar identitet som sted.  
Forus framstår som en utbygd del av byområdet, men likevel lite integrert i omgivelsene rundt. 
Særlig den vestlige delen, vest for E39, vil fortsatt være sterkt preget av næringslivet fordi der ikke 
tillates boliger. Men området skal få bedre strukturer av strenger av grøntområder langs gang- og 
sykkelveier som binder området til omgivelsene. 

  

Forus har en solid historie å formidle gjennom vannets opprinnelige plassering og betydning. I planen 
benyttes det potensialet til å skape nye kvaliteter for mennesker og annet liv.   
Området er svært stort, men mange legger ikke merke til det fordi man vanligvis kjører bil. Planen 
deler opp området slik at noen deler skal framstå med ny karakter. Det gir mulighet for å utvikle 
delområder, for eksempel kjerneområder med egen identitet.  
 
Områdekvaliteter (Slå denne sammen med identitet?)    
Området er svært stort og der er mangel på naturlige grenser på delområder.  Bildominansen er et 
estetisk og miljømessig problem og det har bidratt til store avstander i området mellom 
arbeidsplasser og ulike reisemål. De utbygde delene av Forus er lite trivelige for mennesker uten bil, 
og det kan være vanskelig å orientere seg. På Forus har vi utsikt til naturen rundt, til Gandsfjorden og 
fjellene i Sandnes. Høydedragene finnes rundt oss også når vi oppholder oss sentralt på Forus. 
Men inne i området, der bedriftene er plassert, der menneskene beveger seg i det daglige på 
arbeid og der vi skal planlegge for ny nærings- og boligbebyggelse, der er det mangel på kvaliteter.   

  

Hvilke kvaliteter tiltrekker talentene og kunnskapsbedriftene? Og hva er attraktivt for familier og 
mennesker i alle aldre som skal bosette seg på Forus? Forus skal oppleves trivelig for de som jobber 
der, de som bor i nærområdet og besøkende til området. Planen viser en visjon for hvordan nye 
regionale grøntdrag kan etableres på lang sikt. En utfordring er å finne de riktige virkemidlene som 
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sikrer de ønskelige kvalitetene. Utfordringen i planen og innenfor planhorisonten er å dele opp den 
langsiktige visjonen til delstrekk som blir mulige å gjennomføre for de som får ansvaret. Planen tar 
tak i denne problemstillingen, men lykkes ikke med å løse den fullt ut. Planen gir også rammer for 
utvikling av attraktive bygningsmiljø, utearealer og møteplasser.   
 
Oppfatninger om Forus varierer noe avhengig av om vi spør beboere i området, handlende, 
arbeidstakere, grunneiere, ungdom eller voksne. Vi vet en del om dette gjennom kontakten med 
ressursgruppen for Forus, ungdomsseminar, innovasjonsseminar og nabolagsseminar. En del går 
igjen idet som uttales.   
   
Gjennomføring    
Tre kommuner har utarbeidet planen sammen. En plan som denne vil ikke være statisk, det vil være 
behov for justeringer og endringer underveis. En vellykket utvikling av Forus avhenger av at 
kommunene også samarbeider i fortsettelsen, slik at endringer skjer på bakgrunn av hva som er best 
for helheten, ikke for den enkelte kommune.    

  

Planen inneholder virkemidler som ordner rekkefølgen av utbygging og takler en gradvis utvikling, 
slik at Forus framstår som et attraktivt område i hele planperioden.    

  

Noen tema er særlig utfordrende med tanke på gjennomførbarhet. Det gjelder intensjonen om å 
etablere av nye grøntdrag Og det gjelder et ønske om å ha nok plass til bedrifter med lav 
arbeidsplassintensitet. I den grad kommunene vil involvere seg i gjennomføring av planen, vil disse 
oppgavene blir vurdert for oppfølging.   
   
 

  
  

3. Mål og strategier   
Oppsummering i tabell. Målene oppdateres med utgangspunkt i det som ble presentert i 
planprogrammet.  Her er satt inn målstrukturen fra planprogrammet: 
 

Visjon 
 

 
Forus – en drivkraft for framtidens næringsliv i regionen og landet 
 

Langsiktig mål 
 

 
Forus skal bidra til en byutvikling(1) med regionale helhetsløsninger som ivaretar verdiskapingen, 
effektiviserer arealforbruket og reduserer transportarbeidet, sikrer natur og kulturverdier og gir 
høy livskvalitet. 
 

Næringsutvikling 
 

Energi og klima 
 

Områdeattraktivitet 
 

Forus skal utvikles som et 
attraktivt næringsområde som 
fremmer regionen 
internasjonalt og nasjonalt. 

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

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

Næringsutvikling 
 

Energi og klima 
 

Områdeattraktivitet 
 

Arealberedskap som bidrar til å 
dekke regionens behov for 
næringsareal i og ut over 
planperioden 

Innovativ og fremtidsrettet 
håndtering av klimaendringer. 

Grøntdrag som sikrer 
sammenheng med regional 
grønnstruktur og en finmasket 
områdeintern grønnstruktur 
med blå-grønne kvaliteter. 

Arealberedskap som muliggjør 
nyetableringer av strategisk 
viktige virksomheter 

Teknologi som sikrer smart, 
effektiv og miljøvennlig 
energibruk. 

Et attraktivt, finmasket nett 
som separerer gående og 
syklende 
  

Varierte krav til 
tomteutnyttelse og 
parkeringsdekning som legger 
til rette alle typer 
næringskategorier(4) og sikrer 
miljøvennlig 
reisemiddelfordeling. 

Transporttilgjengelighet og 
arealbruk tilpasset regionens 
mål om 0-vekst(3) i 
personbiltrafikken 

Med rammer for detaljhandel 
og nærservice som betjener 
ansatte og bosatte i 
planområdet og bygger opp 
under attraktive møteplasser. 
  

Tilrettelegging for 
videreutvikling og nyetablering 
av sterke næringsklynger. 

  Lokalsentra lokalisert med god 
regional kollektivtilgjengelighet 
og gode gang og 
sykkelforbindelser. 

Et veinett som prioriterer 
framkommelighet for 
næringstransport framfor 
personbiltransport. 

  Funksjonsblanding der 
hensynet til godt leve og 
oppvekstmiljø kan ivaretas 
kombinert med hensyn til 
Forus som næringsområde. 

    En utbyggingstakt harmonisert 
med utbygging av overordnet 
transportinfrastruktur. 

    Attraktive steder og 
møteplasser basert på 
eksisterende stedskvaliteter 
(landskap, kulturminner, 
bygninger o.l.)  

 

 

  
 
 

4. Forus og regionen skal bli mer attraktiv for næringsutvikling 
   

4.1 Ambisjoner og mål for området samlet, evt Forus sin rolle for næringslivet 
i regionen 
Identifisering av, og tilrettelegging for økt verdiskaping og god næringsutvikling er et omfattende 
fagfelt og omhandler mye som er utenfor denne planens virkeområde. Hensikten i dette 
planarbeidet er å gi et rammeverk for utarbeidelse av helhetlige og overordnede utviklingsstrategier 
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av Forus næringsområde i henhold til planens overordnede mål, og identifisere hva planen skal legge 
til rette for. Hensikten er at Forus reindyrker og videreutvikler sine eksisterende kvaliteter med 
sentral beliggenhet, kobling til bussvei og variasjon i næringsvirksomhet. I tillegg tilføres nye 
kvaliteter som kan bidra til å styrke dagens næringsliv på Forus. Utvikling og styrking av Forus 
næringsområde skal skje i et regionalt samspill der Forus sin rolle komplimenterer andre 
næringsområder, og bygger opp om styrking av regionen som fortsatt ledende på næringsutvikling. 
Planen skal gi forutsigbarhet og tilføre kvaliteter for næringslivet på Forus.  

 
4.2 Næringsaktivitet i kjerneområdene 
Vurdere å sortere ut strategier om næringsutvikling i kjerneområdene, evt flytte fra kap 4.3. 
Vi kan ikke gjennom en arealplan skape liv og flere arbeidsplasser på Forus, men en helhetlig plan 
kan gi rammer for økt aktivitet og attraktivitet som får betydning for, og gjør det spennende for 
bedrifter og næringsmiljøer og fortsatt velge Forus i sine beslutninger om lokalisering. For noen av 
kjerneområdene, og særlig Koppholen, bør ambisjonen være å dekke sentrale behov til en 
kunnskapspark.  
  
Det er i alle land og regioner stort fokus på å tiltrekke seg kompetanse på alle nivå og fremstå som 
attraktive konkurrenter for lokalisering. I dette konkurransebildet er det nødvendig å bli mer bevisste 
på hvem vi planlegger for, hva vi ønsker at regionen skal utvikles mot, hvem arbeidstakerne er, 
hvordan vi samhandler og kommuniserer. Samspillet mellom forskning, utvikling av gode og varierte 
utdanningsinstitusjoner og et godt rammeverk i form av offentlige planer m.m. er viktig for å lykkes 
med å tiltrekke nye arbeidsplasser og skape gode miljø for næringsutvikling. 
 
Kjerneområdene har potensiale til å få betydning for hele næringsområdet ved at nettverkene som 
dannes har forgreninger utfra eller innom kjerneområdene, og at de tilbyr fellesfunksjoner som er 
nyttige for flere virksomheter enn de som er etablert der. Figuren illustrerer hvordan næringslivet i 
større grad kan knytte seg til hverandre når felles baser inviterer til mer kontakt. 
 

 
 
Hvis det blir aktuelt å samle et felles kompetansemiljø for næringslivet om utvalgte satsingsområder 
slik som energi og teknologi, bør det ligge i kjerneområdet Koppholen. I et av scenariene som kom 
fram under Innovasjonsseminaret juni 2017 foreslås et forskningsmiljø for utprøving av nye 
energiløsninger og forskning på energitema, for eksempel gjenvinning, effektivitet, forretningsdrift 
og etisk produksjon. 
 
Et eller flere av kjerneområdene kan ta en rolle i å redusere bedriftenes driftskostnader som var et av 
innspillene som var et behov som ble etterspurt under innovasjonsseminaret. Kjerneområdene kan 
bli nodene som sørger for en velfungerende delingsøkonomi. Eksempler er teknisk infrastruktur, 
distribusjonstjenester og møtelokaler. Kjerneområdene bør tilby tjenester som bør samles for å 
betjene hele Forus. Hvert kjerneområde har potensiale til å bety noe spesielt for ulike 
næringssegmenter, men planen styrer ikke næringslivets lokaliseringsvalg mellom områdene. 
  
Gjennom arbeidet med IKDP Forus planlegger vi for en menneskelig skala der mennesker skal 
oppholde seg. Selv om vi vet lite om fremtidens preferanser, antar vi at et stimulerende miljø og 
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gode områder å oppholde seg får mer betydning for attraktiviteten i et næringsområde. Attraktive 
omgivelser med møteplasser, gode grønne strukturer, kollektivtilrettelegging, gang og sykkel blir ikke 
mindre viktig som strategier for utvikling i et næringsområde. Sentralt i arbeidet er å bygge opp 
kvaliteter i form av gode transport og grøntstrukturer og møtesteder i Forusområdet. 
  
Et sentralt grep i planen er anbefalinger om å videreføre og utvikle fire kjerneområder langs 
bussveien knyttet opp mot sentrale busstopp. Strategien er å utvikle attraktive møtesteder og 
mobilitetspunkt med god kollektivbetjening, formelle/uformelle møteplasser, servicetilbud, 
gangakser og sykkelbetjening, nærhandel m.m. som gir næringslivet gode forutsetninger for sin 
virksomhet.  
  
Det er en intensjon å sikre effektiv transport både internt og mellom kjerneområdene slik at 
avstander blir kortere og området er overkommelig til fots og på sykkel innenfor 5 – 10 minutter. 
Ansatte med arbeidssted i randsonen av næringsområdet skal også ha godt tilrettelagte muligheter 
for enkelt å ta seg fram til sitt nærmeste kjerneområde uten å kjøre bil. 
  
Lokaliseringspreferanse undersøkelser (IRIS, Martin Gjelsvik) gir viktige innspill på kriterier med 
betydning for hvordan Forus kan lykkes som attraktivt næringsområde og hvilke 
forbedringsmuligheter av særlig betydning for Forus. I korte trekk er dette knyttet opp mot temaene 
pålitelig kollektivtransport, servicetilbud, uformelle og formelle møteplasser, sykkel- og gangavstand. 
 
(suppleres med kort info fra innovasjonsseminaret) 

 
 

4.3 Næringsaktivitet innenfor industri og kombinerte næringer 
 

  
Mål om næringsutvikling i 
planprogrammet: 
Forus skal utvikles som et attraktivt 
næringsområde som fremmer regionen 
internasjonalt og nasjonalt 
  

 

Oppfølgende strategier: 
  

Virkemidler: 

Sikre transporttilgjengelighet til ulike 
typer næringsvirksomheter 
  

 Styre rene kontorvirksomheter til 

kjerneområdene. Kap 4.2 

 Prioritere industri og logistikkrevende 

næringer ved tilførselsårene. Kap 4.3 

 Prioritere veikapasitet til næringstransport i 

disse områdene. Kap 4.3 

Planlegge for arealer til alle 
næringskategorier 
  

 Prioritere næringsområdene i 

kjerneområdene til kontorarbeidsplasser. Kap 

4.2 

 Prioritere næringsområdene utenfor 

kjerneområdene til industri og kombinerte 

næringer. Kap 4.3 
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Kartlegge og systematisk følge opp: 
- kunnskapsgrunnlag om bærekraftig 

omstilling og vekst 

- kvaliteter som er spesielt viktige for 

kjerneområder med høy andel 

kontorarbeidsplasser 

- kvaliteter som er spesielt viktige for 

delområder med industri og kombinerte 

næringer 

  

 Offentlig innsats og samarbeid med 

næringslivet om (økt kunnskap og utvikling i 

kjerneområder og i) øvrige næringsområder 

på Forus. Kap 4.3 

Sikre Forusområdets langsiktige tilbud av 
arealer for virksomheter med behov for 
stor fleksibilitet 
  

Prioritere tilrettelegging av 
områdekvaliteter for industri og 
kombinerte næringer. Søke 
virkemidler som tilbyr fleksibilitet 
innenfor prioriterte tema. Kap 4.3 

  
  
IKDP Forus presenterer mål og utviklingsstrategier for kombinerte næringer og industrinæringer i 
påfølgende tekst. Strategiene bygger opp om kommunedelplanens langsiktige mål for innhold og 
utvikling, og omtaler innsats som kreves for å komme dit, jfr tabell innledningsvis i kapittel 4.3. 
 
Utviklingsstrategien gir grunnlag for planutforming, bestemmelser og retningslinjer, samt anbefalt 
innsats i kommunedelplanens handlingsdel. 
 
Et eget vedlegg til planen omtaler kunnskapsgrunnlaget, utfordringer med planlegging for 
næringsutvikling og strategier for utvikling av industri og kombinerte næringer. Industrinæringene 
står overfor store omstillinger med digitalisering, robotisering og globale trender og med mulig 
utvikling som peker i ulike retninger. IKDP Forus håndterer usikkerheten med å tilby mangfoldighet 
som dekker næringslivets ulike preferanser og behov. Planen bør gi muligheter for tradisjonelle 
industrivirksomheter og invitere til ulike typer arbeidsfellesskap. 
 
Hvis etablert praksis fortsetter, dvs at enkelttomter selges til bedrift eller eiendomsaktør som utvikler 
hver eiendom med lav utnyttingsgrad, kan arealtilgangen til industriformål blir svært redusert innen 
utgangen av planhorisonten. Planen skal tilby arealer til alle næringsformålene i planperioden. 
 
Nye forslag til arealutnyttelse for industri og kombinerte næringer utfordrer retningslinjer i gjeldende 
regionalplan. Det kan bli ønskelig å "transformere" industrieiendommer til ny utvikling i form av 
industri med mer effektiv arealbruk. Men det oppnås lavere økonomisk gevinst ved slik arealutvikling 
enn ved transformasjon til kontorformål. 
 
Hva ønsker vi å oppnå for kombinerte næringer og industrinæringer? 
Planen skal gi et godt rammeverk for kombinerte næringer og industrinæringer med særlig behov og 
ønske om å lokalisere 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. 
 
Forutsigbarhet i denne planen handler blant annet om muligheter for utvidelse, at det ikke 
planlegges for funksjoner tett på som ikke kan fungere godt sammen med andre virksomheter, at 
næringstransporten fungerer optimalt sammen med et godt kollektiv-, sykkel- og gangsystem. Det gir 
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forutsigbarhet at planen gir rammer for rett lokalisering på rett sted i forhold ulike typer infrastruktur 
og felles funksjoner. 
 
Fleksibilitet handler i denne sammenhengen om gode muligheter for å iverksette tiltak raskt med 
etableringskostnader som kan forsvares i byområdet, at Forus tilrettelegges på en attraktiv måte 
med en profil som virksomhetene ønsker og identifisere seg med, samt utvikle kvaliteter gjennom 
samarbeid mellom offentlige etater og privat næringsliv. Fleksibilitet handler om tilgang på varierte 
areal og en plan som gjør tilpasninger mulig innenfor gitte rammer. 
 
Optimal utnyttelse av transportkapasiteten 
Områder på Forus som tilbyr raskere reisetid fra byområdet med bil enn med kollektivtransport er 
best egnet til industriformål. Områder som tilbyr raskere transport med kollektivtransport enn med 
bil bør disponeres til arbeidsplassintensive virksomheter – i hovedsak kontorarbeidsplasser. 
Kombibedrifter er en blanding og skal ha bra tilgjengelighet for både bil og kollektiv.  
  
Næringslivet på Forus får best tilgjengelighet samlet sett når tilgjengeligheten med ulike 
transportmidler utnyttes optimalt. Kontorvirksomheter har mange ansatte og plasseres i 
kjerneområder der de får best tilgang til busstilbudet og gang- og sykkelveiene.   
 
Veikapasiteten prioriteres til næringstransport ved å legge særlig til rette for industri og enkelte 
kombinasjonsbedrifter ved tilførselsveiene som binder Forus til hovedveiene. I området er 
Solasplitten, Løwenstrasse og E39 definert som hovedveinettet. Optimal og god lokalisering av 
funksjoner i forhold til hovedveinettet gir god utnyttelse av Forus sin sentrale lokalisering for 
betjening av næringstransport i byområdet, gir effektiv tilgang til Risavika, godsterminal på Ganddal 
og ut og inn av byområdet via E39. 
 
Forus har også områder som har både godt busstilbud og effektiv adkomst til hovedveinettet. Disse 
områdene tilbyr god tilgjengelighet for kombibedrifter som trenger både busstilgjengelighet og 
næringstransport med bil. Planen skal legge til rette for at det er samsvar mellom områdets 
tilgjengelighetsprofil og bedriftenes mobilitetsprofil. 
 
Planlegge arealer til kombinerte næringer og industrinæringer 
I planarbeidet forutsettes det at utvikling og vekst innenfor kombinerte næringer og industri 
næringer skjer gjennom fortetting og videreutvikling av eksisterende næringsområder. 
Næringsområdets avgrensing opprettholdes. 
 
Forusområdet er stort med mye ubebygde arealer på de enkelte tomter. Ubrukt areal (regulert, 
restareal, parkeringsareal osv) pr tomt gir muligheter for fortetting. Det er imidlertid vanskelig på 
kort sikt å ta i bruk ledig kapasitet på tomter gjennom fortetting. Som langsiktig strategi er det 
imidlertid viktig å tenke fortetting og bedre utnyttelse av tomtene både for å gi utvidelsesmuligheter 
for eksisterende virksomheter, men også for mulig etablering av nye virksomheter. Derfor stiller 
planen krav om minste tillatte utnyttingsgrad. 
 
Noen kombinerte næringsvirksomheter er i dag etablert i nedslagsfeltet for fremtidig høyverdig 
bussvei trase. Planen gir rom for at eksisterende virksomheter kan bli værende ved bussveien. En slik 
lokalisering kan også begrunnes av hensyn til områdekarakter og utfyllende/supplerende funksjon 
med andre virksomheter. Etablering av kombinerte næringsvirksomheter skal skje langs bussveiene, 
fortrinnsvis utenfor kjerneområdene, og må forholde seg til noe strengere estetiske krav enn i 
områdene lenger unna bussveiene der industri- og lagervirksomhetene plasseres. 
 
Det kan bli aktuelt å videreutvikle eksisterende arealer som har lavere utnyttelse eller har initiativ for 
transformasjon. Planen øker krav til utnyttelse ved planlegging av nye industrivirksomheter.  



   
 

 13  
 

Virkemidler for å unngå at dette blir rene kontorvirksomheter må benyttes. Intensjonen er å etablere 
kombinerte- og industri virksomheter med høyere utnyttelse for å få plass til flere slike innenfor 
dagens Forus næringsområde.  
 
Utvikle kvaliteter for kombinerte næringer og industrinæringer gjennom offentlig engasjement og 
samarbeid med næringslivet 
Virksomheter som ikke er rene kontorvirksomheter har behov som skiller seg fra de tette og urbane 
kontorområdene. Arbeidet med planen har vist at behovene varierer mye og kun i begrenset grad lar 
seg omsette til planmessige virkemidler.  En viktig strategi er derfor å kartlegge og systematisk følge 
opp kvaliteter som er viktige for områder med kombinerte virksomheter og industri virksomheter, 
heller enn å binde en utviklingsstrategi til drivere det er usikkerhet om treffer behovene i denne 
typen områder. Gjennom tilretteleggingen bør kommunene og næringslivet oppnå «transformasjon» 
av etablerte industrieiendommer til fortsatt industriformål med mer effektiv arealbruk der flere 
eiendommer utvikles samlet. Fellesareal til parkering, utelager, spiserom og møterom mm. Bør 
vurderes. 
 
Kommunene vi ta initiativ til arbeidsformer der det offentlige og private samarbeider både om å 
identifisere de viktigste behovene som vil stimulere til videre næringsutvikling og å inngå en 
forpliktende arbeidsdeling om gjennomføring. Temaet er mer omtalt i handlingskapittelet, kap ... 
 
Regionen og Forus har allerede et godt utgangspunkt for samarbeid mellom det private og det 
offentlige. Gjennom Forus Næringspark har det offentlige allerede etablert et apparat for å ta 
medansvar i et slikt samarbeid. Et virkningsfullt samarbeid må videreutvikles, og ved behov finne nye 
former og eventuelt inkludere flere og nye aktører. 
 
Stavanger – regionen står overfor en betydelig utfordring i å styrke regionens samlede verdiskaping 
og sysselsetting. Evnen til å tiltrekke nye næringer og arbeidsplasser til regionen og til Forus 
forutsetter et bredt kunnskapsgrunnlag for bærekraftig omstilling og vekst. (Stavanger-regionen og 
Forus: Omstilling for kunnskapsbasert konkurransekraft, UiS i samarbeid med IRIS). Samarbeid og 
systematisk forskning på rammebetingelser for næringslivet er i så måte viktig, samt å se dette i 
sammenheng med viktige hensyn i samfunnsplanleggingen og utarbeidelse av reguleringsplaner iht 
plan og bygningsloven. 
 
Sikre fleksibilitet innenfor prioriterte tema 
I planarbeidet har kommunene hatt ønske om å definere hvilke typer virksomheter Forus skal være 
best for. Det handler både om hvilke særegne kvaliteter som finnes på Forus, og behov hos 
næringslivet. Næringsområdets sentrale plassering i byområdet og dets gode tilgjengelighet til 
overordnet veinett er begrunnelsen for at den store mellomgruppen av kombinert 
næringsvirksomhet skal tilbys gode vekstvilkår på Forus. Virksomheter som har både behov for 
nærhet til byområdets kundemasse og arbeidstakere, og samtidig har behov for en plasskrevende 
enhet med god transporttilgjengelighet har særlig nytte av fasiliteter som Forus kan tilby. De typiske 
kombinerte næringene skal ha særlig nytte av å velge seg Forus. Derfor skal kvaliteter for slike 
virksomheter styrkes. 
 
Forus sine områder for industri og kombinerte næringer øst og vest for E39 er forskjellige, har ulik 
karakter og kan tilby ulike kvaliteter. Dette vurderes som en styrke og kan gi næringsvirksomheter 
større valgmuligheter og fleksibilitet. Det er ikke et mål å utvikle Forus likt over alt og Forus trenger 
ikke være attraktiv for alle næringer overalt. Ulike delområder kan tilby ulike kvaliteter.  
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5. Forus skal være et godt sted å bo og jobbe 

 
5.1 Blågrønn struktur 

 

Mål om 
områdeattraktivitet i 
planprogrammet 
Forus skal utvikles med 
kvaliteter som gjør 
området attraktivt for 
næringsliv, 
arbeidstakere og 
bosatte. 
 

 

Og oppfølgende strategi 
i planprogrammet 
Grøntdrag som sikrer 
sammenheng med 
regional grønnstruktur 
og en finmasket 
områdeintern 
grønnstruktur med blå-
grønne kvaliteter. 
 

- Ny gjennomgående blågrønn forbindelse gjennom Forus 

- Reetablere naturlige vannveier og vise historiske spor bl.a. ved å 

gjenetablere deler av Stokkavannet. 

- Veve sammen Forus med nærområdene og internt i området ved 

å etablere attraktive grønne forbindelser med hovedtraseer for 

gående og syklende. 

- Tilføre Forus tydeligere stedsidentitet og skape attraktive steder 

og møteplasser basert på blågrønne stedskvaliteter, både i 

kjerneområdene og ellers på Forus. 

- Skape muligheter for økologiske forbindelser og biologisk 

mangfold på Forus. 

- Sikre strategisk viktige grønne korridorer/områder for fremtiden. 

 

 
Forus er i dag preget av mye asfalt, biler og grå flater. I forbindelse med høringene av planen har det 
kommet innspill fra flere aktører som påpeker viktigheten av en sterkere og sammenhengende 
grønnstruktur på Forus. For å gjøre området mer attraktivt for både besøkende og folk som arbeider 
på Forus er man avhengig av å tilføre flere grønne områder. Ved å plassere sammenhengende 
grønnstruktur i forbindelse med eksisterende og nye gang- og sykkelveier oppnår man at folk 
benytter grønnstrukturen, samtidig som det bidrar til bedre vilkår for myke trafikanter. Et grønnere 
Forus vil også bidra til å gi et rikere dyre- og planteliv. Beboere var lite aktive i skriftlige merknader, 
men behovet for grønne strukturer kom fram i innbyggerseminaret i mai 2017. Næringsforeningen 
ser det som lite realistisk å åpne deler av Stokkavannet samt etablere grønnstruktur i områder som 
er regulert til næring/bolig og tviler på om verdien disse grepene vil ha, står i rimelig forhold til 
investeringene.  
 
Gjeldende planer har rammer for en langt tettere utbygging/høyere utnyttelse enn det som finnes i 
dag, men uten områdekvaliteter som kunne forsvart utnyttingsgraden. Planen bør ikke videreføre 
intensjonen om høy utnyttingsgrad i kjerneområder uten at grønnstruktur og uterom er en del av 
den pakken. 
 
Det er utfordrende å finne gode virkemidler for å sikre blågrønne kvaliteter. Planarbeidet har 
utforsket muligheter for å sikre blågrønne grep innenfor bebygde og regulerte næringsområder. I 
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planen er det lagt opp til en kombinasjon av å regulere områder til grønnstruktur og hensynssoner. I 
enkelte områder er det gitt bestemmelser som angir at tomter/områder skal avsette minimum 10% 
av eiendommer til grønne formål inkludert overvannshåndtering. Slike grøntområder skal lokaliseres 
med tilknytning til overordnet grønnstruktur, der det er mulig. 
 
Det er også utfordrende å finne fram til en effektiv gjennomføringsstrategi, med 
finansieringsløsninger og ordninger for gjennomføring av tiltak på tvers av eiendomsgrenser. 
 
Området har en funksjonell vannhåndtering i dag med kanalene som har god kapasitet. Der er 
imidlertid knyttet flomrisiko til Solakulverten med framtidige utsikter til økte vannmengder. 
 
I planarbeidet er vurdert hvordan Forus kan utvikles etter planhorisonten 2040. Det er ikke avklart i 
denne planen, men en problemstilling er at området kan bli aktuelt for boligformål i framtiden. 
Problemene med planlegging av utvikling på Forus vil bare øke for framtidens Forus, hvis denne 
utgaven av IKDP Forus ikke lykkes å ta et godt tak i dette. 
 
Det er et mål at Forus skal utvikles med blågrønne kvaliteter som knytter Forus sammen med 
byområdet, som gir identitet og skaper steder, og gjør Forus attraktivt for næringsliv, arbeidstakere 
og bosatte. Til dette er det utarbeidet 6 strategier som beskriver prioriterte mål.  
 
Ny gjennomgående blågrønn forbindelse gjennom Forus 
Planen legger til rette for en gjennomgående blågrønn hovedforbindelse gjennom Forus som kobles 
på eksisterende regionale grøntdrag. Strukturen kobler seg på kjerneområdene. Å realisere et nytt 
regionalt grøntdrag i tradisjonell forstand anses ikke som mulig eller ønskelig gjennom Forus. For å 
tilpasse og utfordre, vil størrelse og innhold være en variasjon av tradisjonelle grøntområder, parker 
og byrom alt etter hvilke områder den går igjennom; industri, kjerneområder, boligområder mm. 
Forbindelsen er for gående og syklende, skal være sammenhengende og ha kvaliteter som gjør den 
attraktiv for alle brukergrupper. Dette er et viktig strategisk plangrep som gir økt kvalitet og 
attraktivitet for næringsliv, beboere og tilreisende på Forus. Det vil også åpne for nye 
friluftsmuligheter og koblinger mellom eksisterende grøntstrukturer sentralt i storbyområdet. 
Videreføring av regionalt grøntdrag helt ned til Gandsfjorden og langs Gandsfjorden vil skje i 
kommuneplanene til Sandnes og Stavanger. 
 
Kvalitetene som planlegges skal tilfredsstille ulike behov øst og vest for E39 fordi kommunene 
planlegger for ny bosetting i øst og fortsatt rene næringsområder i vest. Øst for E39 vektlegges 
lekemuligheter og nære rekreasjonsmuligheter til den økte bosettingen, mens i vest blir det viktig 
med grønne forbindelser som gjør det attraktivt å gå og sykle og for innbyggerne i nærområdene å ta 
seg gjennom området. 
 
Reetablere naturlige vannveier og vise historiske spor bl.a. ved å gjenetablere deler av 
Stokkavannet 
Med utgangspunkt i den nye blågrønne hovedforbindelsen gjennom Forus, legger planen opp til et 
flettverk av blågrønne forbindelser. Målet er bl.a. å gjenåpne vannveiene på begge sider av 
vannskillet ved E39. Utgangspunktet er dagens kanalsystem. Ved å bringe frem i dagen de steder der 
vannet går i rør, oppnås et sammenhengende kanalsystem. Betongkanalene fjernes og det skal 
etableres kanaler med naturlig bunn og kantvegetasjon. Tekniske løsninger for opparbeidelse må 
studeres nærmere. Nye vann etableres for å gjenskape deler av Stokkavannet. Den blå strukturen 
blandes med grønt og det dannes steder for rekreasjon, mobilitet, vannhåndtering og økt biologisk 
mangfold. Oppfølging av denne strategien skal også skje i kommuneplanene til Sandnes og 
Stavanger. 
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Veve sammen Forus med nærområdene og bedre kommunikasjonen internt i området ved å 
etablere attraktive grøntdrag og gjennomgående hovedtraseer for gående og syklende 
Planen tilrettelegger for bedre fremkommelighet for gående og syklende som vil gjøre det mer 
attraktivt å ferdes i området. Gjennom gode sammenhengende forbindelser, vil både innbyggerne og 
arbeidstakerne og andre som ferdes i området kunne krysse Forus, for å komme til blant annet bolig- 
og rekreasjonsområdene utenfor Forus. Gang- og sykkelforbindelsene etableres i tilknytning til de 
blågrønne forbindelsene. På denne måten får de nye innbyggerne øst og vest for næringsområdet 
gode gang- og sykkelforbindelser til arbeidsplassene. Planen anbefaler at deler av kjerneområdene 
blir bilfrie for blant annet å aktivere gater og uteområder, redusere avstander mellom bygninger som 
igjen gjør det attraktivt å gå. 
 
Tilføre Forus tydeligere stedsidentitet og skape attraktive steder og møteplasser basert på 
blågrønne stedskvaliteter, både i kjerneområdene og ellers på Forus 

Forus sin identitet er i dag bundet opp i områdets 
funksjon mer enn i stedlige elementer. Planen legger 
opp til at blågrønne elementer kan skape nye steder 
langs vannveiene, ved nye vann og i grønne 
omgivelser og derved gi hele og deler av Forus ny 
identitet. Noen av stedene vil være for mennesker, 
andre blandet med dyr og insekter. I 
kjerneområdene skal det dannes uteområder med 
høy kvalitet og egenart hvor blågrønne elementer 
blir tilpasset kjerneområdets funksjonsblanding, 
med eller uten boliginnslag. Utenfor 
kjerneområdene vil de blågrønne stedskvalitetene 
primært være koblet opp mot mobilitet, rekreasjon 

og vannhåndtering. Som identitetsskaper skal de blågrønne elementene skal ses i sammenheng med 
landskap, kulturminner og enkeltbygg. Figur: er den fortsatt relevant for å vise at grøntdrag trekkes 
gjennom kjerneområdet? Eller har mer oppdaterte versjoner i Lalas rapport? 
 

Skape muligheter for økologiske forbindelser og biologisk mangfold på Forus  
Sentrale deler av Forus har i dag svært begrensede naturverdier. Det er et mål å sikre og tilføre nye 
leveområder for dyr og insekter på Forus. Dette oppnås blant annet ved å etablere biotoper og sikre 
vandrekorridorer i gjennomgående blågrønne strukturer. Eksempler er habitater med slyngende 
bekker, enger og våtmarksområder og i blågrønne elementer i urbane miljøer. Noen steder på Forus 
ligger områder som ikke er bebygd eller asfaltert, og som fremstår med et grønt preg. Disse har i dag 
en verdi for det biologiske mangfoldet og skal bevares i fremtiden. Planen sikrer økt biologisk 
mangfold ved å sikre arealer, tilføre nye blågrønne områder/forbindelser og ved å innføre krav til 
blågrønn faktor for ny bebyggelse. Ved å sikre arealer til rensing av overflatevann blant annet fra 
veier og krav om rensing av overvann på enkelttomter, øker vannkvaliteten i kanalen som igjen gir 
renere vann til Hafrsfjord. 
 
Sikre strategisk viktige grønne korridorer/områder for fremtiden  
Det er gjennom denne planen at vi har mulighet for å sikre grønne områder og sammenhengen i 
disse for fremtiden. Det er viktig å avsette nok arealer til at grøntdraget kan realiseres som en 
sammenhengende og fullverdig grøntstruktur for beboere og brukere i fremtiden. Nye grøntområder 
vil være viktige kvaliteter ved eventuell senere transformasjon til mer blandet bebyggelse på Forus 
vest. Dette krever en reetablering av grønne områder og kan være krevende å gjennomføre. Planen 
prioriterer noen områder/delstrekk innenfor planhorisonten, mens andre ligger lengre ut i tid.  
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5.2 Utviklingsstrategi for kjerneområdene     
 
 
Det ble vedtatt i behandlingen av planprinsipper for videre planutforming av Forusområdet (lenke 
settes inn) at IKDP Forus skulle tilrettelegge for fremtidige kontorarbeidsplasser i noen utvalgte 
kjerneområder i Forusområdet. Kjerneområdene skulle lokaliseres rundt de best betjente 
busstoppene langs kollektivaksene i Forusområdet og utvikles som spesielt attraktive for 
kontorarbeidsplasser med høy tilgjengelighet, gode møteplasser og kvalitet i omgivelsene.  
 
I det videre plansamarbeidet har kommunene foreslått å prioritere fire kjerneområder i IKDP Forus 
arbeidet, herunder Kanalsletta, Koppholen, Forussletta sør og Forussletta nord. Områdene stadfestes 
som viktige næringsområder og møteplasser internt i Forusområdet som kan videreutvikles 
arealmessig på lengre sikt. Figuren nedenfor viser hvordan kjerneområdene etter hvert kan vokse 
sammen når etterspørsel og behov oppstår.  

 

 
 

 
Mål for kjerneområdene 
 
Kjerneområdene skal styrkes som attraktive næringsområder for kontorarbeidsplasser. For å bidra til 
dette foreslår kommunene kortfattede utviklingsstrategier for den langsiktige utviklingen i de fire 
kjerneområdene. Utviklingsstrategiene beskriver kommunenes omforente mål for langsiktig utvikling 
i de ulike områdene og følges opp i kommunedelplanen gjennom plankart, bestemmelser og 
handlingsdel.  

 
 

Beskrivelse av kjerneområdene i dag 
 
De utvalgte kjerneområdene har til felles at de har effektiv tilkobling til bussveien, ubenyttede 
utbyggingspotensialer, blandede funksjoner, høy andel arbeidsplasser og er allerede målpunkt for en 
stor andel arbeidsreiser og besøkende i dag. Samtidig kjennetegnes disse av lokale variasjoner som 
gir ulikt utgangspunkt for planlegging og utvikling. 
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Kanalsletta  
Kanalsletta fungerer som et etablert 
næringsområde for kontorarbeidsplasser i dag. 
Området har en tydelig profil for 
kontorarbeidsplasser. Området er allerede bygd 
med en god kapasitet for nye 
kontorarbeidsplasser og har eksisterende 
kvaliteter i form av etablerte parkeringshus og 
golfbanen/ grøntområder i direkte tilknytning 
næringsområdet. Det er en utfordring at området 
mangler møtesteder, tilbud og sosiale treffpunkt 
hvor erfaringer og idéer kan utveksles. 
 

Koppholen  
Koppholen er et viktig mobilitetspunkt i Forus-vest 
og koblingspunkt mellom høyfrekvente 
kollektivakser. Området inneholder hovedsakelig 
handel og næringsvirksomhet i dag. Forusbeen kan 
oppleves som en barriere for gående og syklende 
og området generelt er lite tilrettelagt for gående 
og syklende. Store tomter har lav utnyttelse med 
potensiale for utvikling. Større aktører i området 
har ønske om å bidra til utvikling og fornyelse i 
området.  
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Forussletta Nord  
Forussletta Nord er et sentralt beliggende 
næringsområde i bybåndet med direkte kobling til 
bussveien. Det er behov for å tilføre forbedrede 
områdekvalitet og forbedrede forbindelser gjennom 
området. Større aktører i området har ønske om å 
bidra til utvikling og fornyelse i området. 
 
 
 
 
 

Forussletta sør  
Forussletta Sør er et sentralt beliggende 
næringsområde i bybåndet med direkte tilkobling til 
bussveien. Området inneholder en blanding av 
handel, kontor- og industrivirksomheter i dag. 
Variasjonen og særpreget til området gir det 
karakter og identitet som bør videreføres, men det 
en utfordring at området mangler overordnede 
rammer for fremtidig utvikling.  Området mangler 
også møtesteder for næringslivet og forbindelser for 
gående og syklende internt i området.   

 

 
Utviklingsstrategi for Kanalsletta  
Kanalsletta videreutvikles til å bli et framtidsrettet næringsområde med kontorarbeidsplasser og 
møteplasser for dem som jobber i området. Det er et mål å tilføre området nye kvaliteter i form av 
gange- og sykkelforbindelser, attraktive uterom, sosiale treffpunkt og nye tjenester og tilbud for dem 
som arbeider i området. Dette kan for eksempel omfatte grøntområder/beplantning og noe service 
og nærhandel.  
 
Som en første fase i utviklingen er det en intensjon å tilføre nye områdekvaliteter for tiltrekke nye 
leietakere i eksisterende næringsbygg. Ved økt pågang av virksomheter som vil etablere seg kan 
området videreutvikles med påbygg til eksisterende bygningsmasse og ny næringsbebyggelse på 
eksisterende parkeringsareal på bakkeplan. Planen tilrettelegger også for nye kontoretableringer i 
kvartalet vest for eksisterende bebyggelse, nærmest ny holdeplass ved Åsenvegen. 
 
Påbygg til eksisterende bygningsmasse bør utvikles som paviljongmessige bygninger med program 
som er rettet ut mot Kanalsletta. På denne måten utvikles gateprofil og interessante oppholdsrom i 
gaten.  
 
Kaféer og tjenestetilbud kan etableres ved tverrforbindelsen som går ut til den framtidige 
bussholdeplassen ved Åsenveien. Intensjon med dette grepet er å skape liv i gaten og møtesteder for 
næringslivet.  
 
Med mange arbeidsplasser samlet på et sted vil det også være grunnlag for å få til et mer aktivt 
uteområde programmert med aktiviteter for de ansatte i området. Koblinger mot Golfbanen og 
grøntdraget vektlegges i videreutviklingen av området. Kanalen som går langs Åsenveien har få 
overganger og oppleves som en barriere. Det bør etableres flere overganger. Tilsvarende vil det være 
viktig få overganger over selve Åsenveien til golfbanen. Det første grepet bør være å etablere flere 
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overganger i nord sør retning i sammenheng med allerede eksisterende ganglinjer. Dette er relativt 
enkle grep som opphever kanalen som barriere, og øker tilgjengeligheten for gående og syklende.  
 

 

Utviklingsstrategi for Koppholen 
Området utvikles som et attraktivt næringsområde for ulike typer næringsvirksomhet. 
Tilstedeværelsen av ulike typer næringsaktører i området i dag gir grobunn for å revitalisere 
strukturen med kombibygg - kontor og verksted i ett. Dette er en typologi som kjennetegner Forus og 
som er unik. Planen gir mulighet for variasjon i næringsvirksomheter, både mindre 
næringsvirksomheter, kombibedrifter med tilhørende lager/hallbygg, grundervirksomheter og større 
kontorvirksomheter.  
    
Planen tilrettelegger for et nytt tyngdepunkt i kjerneområdet i krysset sør for Forusbeen i samme 
akse som Lagerveien. Arbeidsplassene her bør ha flere felles samlingspunkt og fellesfunksjoner slik at 
veien blir kort for å utveksle kunnskap og erfaringer og etablere nye samarbeid.  
 
På sørsiden av krysset mellom Lagerveien og Forusbeen er det mål å etablere inngangsportalen til 
kjerneområdet. Området utvikles som et mobilitetspunkt med sykkelpaviljong og informasjonstårn.  
 
På vestsiden av plassen er det ønskelig å felles kantine og spiseområdet for hele næringsparken i 
kombinasjon med kontorlokaler for oppstartsbedrifter. På østsiden er det et mål å utvikle et 
messeområdet hvor næringslivet har mulighet for å stille ut nye produkter og oppfinnelser. Den 
eksisterende verkstedhallen på tomten bør bevares for å ivareta dette. 
 
Sentralparken bør opparbeides. Parken vil spille en viktig rolle i å skape et levende miljø. Med 
spisesteder og andre formelle og uformelle møtesteder blir dette et møtested og 
rekreasjonsområde. Sentralparken strekker seg helt opp til Kanalsletta og binder sammen 
kjerneområdene.  
 
Det er mål å etablere flere krysningspunkt over Forusbeen Det er svært få overgangsfelt for gående 
og syklende her i dag.  
 
Det er ønskelig å benytte kunst og farger i den videre utviklingen. Et sted å starte kan være å gi de 
nye overgangene over Forusbeen et sterkt visuelt og kreativt uttrykk. Konseptet kan utvides til å 
dekorere større flater f.eks. utenfor Makerspace kontorer, brannstasjonen og Tvedtsenteret.  
 
Matsalen har allerede begynt å etablere små tiltak langs veien, små parsellhager til dyrking av urter 
og humlevennlige blomster, samt en liten eplehage. Initiativet bør videreutvikles med beplantning og 
utemøblering i aksen. 
 
Det er ønskelig å utvikle en felles lab for testing og produksjon av prototyper innenfor 
kjerneområdet. Et senter for teknologisk innovasjon bør også vurderes som del av utviklingen. 

   

   
Utviklingsstrategi for Forussletta Nord 
Området videreføres i hovedsak som i dag, men med nye områdekvaliteter og forbindelser. Planen 
tilrettelegger for utvikling av kontorvirksomhet med høy utnyttelse i hele området. Arbeidsplasser i 
dette området ligger i nær tilknytning boligområder i Gausel området og i det nye Forus Øst området. 
Det tilrettelegges ikke for bolig i dette området fordi boligbygging allerede pågår lengre nord med 
tettere tilkobling til lokalsenter Forus Øst.  
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Det er flere grunner til å sikre noen felles byromskvaliter og gjennomgående forbindelser i dette 
området. Dersom området tilføres nye kvaliteter og forbindelser vil det kunne styrke området som 
en attraktiv arbeidsplasskonsentrasjon. Innsatsen på byromskvaliteter og forbindelser vil også ha 
viktige lokalklimatiske effekter ettersom området har stor betydning for luftgjennomstrømningen i 
Forusområdet.  En del av strategien vil være å sikre at områdene øst for bussveien knyttes til 
Travbanen og det regionale grøntdraget øst-vest på Forus.  Det vil også være viktig å bygge ned 
barrierevirkningene knyttet til hovedveinettet. 
 
Utenfor bygget 2020-park er det opparbeidet et lite uteareal med benk, beplantning og gangstier. 
Her bør parkeringsarealet reduseres og området for beplantning og opphold utvides. 
Bysykkeltilbudet bør styrkes. 
   
Området utvikles med en sammenhengende urban akse med forgreninger til omkringliggende 
områder. Der allmenningen krysser bilveiene opparbeides det tydelige krysningspunkt hvor gående 
og syklende har prioritet.    
   
Etterhvert som bebyggelsen rundt torget kommer på plass oppgraderes allmenningen til et bredt, 
bilfritt byrom med funksjoner som mobilitetspunkt, servicetilbud, opphold. Det finnes også mulighet 
for å få frem en nåværende skjult kanal som vil gi allmenningen en gjennomgående blågrønn åre. 
Allmenningen strekker seg videre ned til fjorden og knytter omkringliggende områder tettere 
sammen med turområdene langs Gandsfjorden. 

 
   
  

Utviklingsstrategi for Forussletta Sør 
Det vil være viktig for videreutviklingen og bevaring av Forussletta næringsområde å avklare hvilke 
delstrekninger langs bussveien som bør gjennomgå en transformasjon med kontor og nye tilbud og 
hvilke områder som bør vedvare som i dag. I motsetning til de andre kjerneområdene som kan tåle 
relativt høy tetthet bør man på Forussletta gjøre en mer småskala og infill-basert fortetting. 
Egenartet bebyggelse bør bevares og parkeringsarealer og brakkland bebygges med nybygg. På 
denne måten vil området få et sammensatt og variert uttrykk. 
 
En transformasjon av området bør skje langsomt og i stor grad ta hensyn til dagens næringsdrivende. 
Transformasjon og utvikling baseres hovedsakelig på infill på eksiterende parkeringsareal og 
ubebygde arealer. Karakteristiske bygninger bør opprettholdes som monumenter over tidlig 
oljealder. Området har ulike karaktertrekk og variasjon i virksomheter som bør videreføres.   
 
Ved å ta vare på særpreget, fortette den eksisterende strukturen og skape gode traséer for gående 
og syklende skal Forussletta Sør videreutvikles som et spennende næringsområde med kombinasjon 
av kontor, møtesteder, kjøpesenter/storhandel og småskala næring.  
 
Omtrent på midten, der Luramyrveien og sykkelruta fra Lura Bydelssenter treffer Forussletta, er det 
etablert bakeri og bensinstasjon med servering. Området og krysset utvikles med ny 
kontorvirksomhet, forbedrede øst-vest forbindelser for fotgjengere og syklister, torg og 
nærhandel/service. Området avgrenses for å sikre en forsiktig utvikling langs Forussletta.  
 
Internt i dette området trekkes gang- og sykkelveien fra Lura Bydelssenter over bussveien og videre 
gjennom den vestlige delen. Dette utvikles til en grønn allmenning som øker tilgjengeligheten for 
gående og syklende. På sikt videreutvikles denne og det skapes en forbindelse over E-39 som knytter 
området sammen med det regionale grøntdraget. Tilsvarende sikres øst-vest forbindelser for gående 
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og syklende, for eksempel sykkelrute helt ned til Rissebærstraen og til sykkelveien langs 
Gandsfjorden.  
 
Et avgrenset delområde nord for kvadrat tilrettelegges for nye kontorvirksomheter med høy 
arealutnyttelse. Området har transformasjonspotensialer, kobling til sykkelstamveien og 
bussveiholdeplass. Nye kontorvirksomheter som etablerer seg her kan benytte tjenester og tilbud 
ved Kvadrat kjøpesenter. Det tilrettelegges ikke for forretning, kun næring eller tjenesteyting i dette 
delområdet.   
 
Øvrige næringsområder langs Forussletta videreføres med samme utnyttelsesgrad og 
bebyggelsesstruktur som i dag, men fungerer som del av det sammenhengende kjerneområdet på 
Forussletta. Disse områdene vil få en lav bebyggelse i 2-4 etasjer.  
 
Siktlinjene til landbruksområdet i vest og fjellene i Øst sikres som en viktig områdekvalitet. 
Bebyggelse med retning nord sør holdes i 1 til 2 etasjer. Bebyggelse med retning øst-vest kan være 
høyere. 

 
 
 
 

5.3 Utviklingsstrategi for områder som er avsatt til industri og kombinerte 
næringer 
 
Merk: Dette kapittelet er lite bearbeidet, her kommer det mange endringer i videre arbeid… 
Hva vil vi med stedene som dannes i randsonen av Forus? Mye som i dag? Men med flere grønne 
forbindelser, hvis det er bare det så omtales det annet sted.... Mål og strategier? 
Kort interessentanalyse om disse områdene, behov for forutsigbarhet vs fleksibilitet. 
Kort innledning om utfordringer. 
 
Planen sorterer mellom tema der flere berørte parter har behov for forutsigbarhet i utviklingen, og 
andre tema der næringslivet trenger stor grad av fleksibilitet fordi usikkerheten om framtidens behov 
er stor. Der fleksible rammer tillates, antas samtidig at behovene for avklarte rammer er mindre fra 
andre aktører. 
 
Tiltak kan formuleres innenfor fire lokaliseringsemner: Transport og adkomstforhold, arealutnyttelse, 
estetikk og miljø. 
 
Langsiktig strategi: 
Områdene nærmest bussveiene på Forus bør forberedes med kvaliteter som passer en senere 
omforming til mer urbane strukturer med kontorformål og muligheter for mer blandede 
byggeformål. (virkemiddel: kvalitetskrav ved holdeplassene/langs bussveiene) 
 
God tilgjengelighet: 
Om mulig, bør bedrifter med relativ høy andel ansatte lokaliseres med god tilgjengelighet til flere 
transportformer. Lett og god fysisk utformet adkomst til kollektivtransport, sykkel og gange er viktig 
for å utvikle gode næringsområder. 
  
Kombinerte næringer bør orienteres mot kjerneområdene for å nytte stedskvalitetene, funksjonene 
og møteplassene tenkt lokalisert kjerneområdene. Alternativt kan de plasseres med 
publikumsadkomst til en av de andre bussholdeplassene. Vurdere skissene fra KAP og bruke de eller 
lage nye. Illustrere hele planforslaget med prinsippskisse for å få fram hovedideene?? 
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God lesbarhet, karakter og kvalitet: 
Hovedinngang til bygningene skal være fra gater, og om hensiktsmessig skal fasadene være aktive. 
Aktive fasader betyr en bygningsfasade som gjenspeiler virksomheten innenfor, for eksempel med 
direkte innsyn til lokalene gjennom vinduer. Selv om et funksjonelt bygg ofte er det viktigste for 
industri og kombinerte virksomheter, kan gjennomtenkte og gode løsninger ut mot offentlige gater 
og byrom gjøre tradisjonelle næringsområder mer lesbare og tilgjengelige. I dette ligger det en 
antakelse om at byrommets betydning ikke er uvesentlig også i områder for industri og kombinerte 
bedrifter. Områder som fremstår gjennomtenkte og med godt vedlikehold bidrar til å gi 
næringsområdet identitet som et sted. 
Illustreres med prinsipp.... 
 
Logistikkfunksjonen til kombibedrifter på Forus vest orienteres mot samlevei-ringen. Håndtering av 
næringstransport og varelevering skal skje fra et bakenforliggende veinett og ikke via bussvei, gang- 
og sykkelveier, grøntdrag m.m 
  
Modell for nye arbeidsfellesskap? 
Skal vi si noe om det vi vurderte sammen med KAP? Kan kombibedriftsmiljøet på Koppholen bli en 
prototype for tilrettelegging av fellesfunksjoner? 
 
Mangfold: 
Planen bør gi rom for å skape et mangfold av bedrifter og arbeidsplasser, og gi muligheter for 
supplerende/komplementær bruk av bygninger og arealer der det er hensiktsmessig. Dette er viktig 
for langsiktige mål om fortetting og mer effektiv arealutnyttelse av typisk industritomter/områder. 
  
Bærekraftig og ny teknologi: 
Utvikling av områder, bedrifter og arbeidsplasser som bidrar til å oppnå bærekraftig utvikling på 
Forus blant annet med å minimere bruken av energi, utslipp og gjennom arealøkonomisering av 
arealer og bygg, bidrar til å bygge en identitet om Forus som et smart, attraktivt og fremtidsfokusert 
næringsområde. 
  
Tilpasningsevne: 
Utvikling av delområdene med utgangspunkt i planlegging for tilpasning og endra krav til bruk over 
tid og markedsforhold, kan vise seg å gi et konkurransefortrinn og viser Forus som et fortsatt 
fremtidsorientert og konkurransekraftig næringsområde. 
  
Organisering og drift av næringsområdet: 
Planlegge for en systematisk forvaltning, drift og vedlikehold slik at gode kvaliteter og attraktive 
steder opprettholdes og utvikles. 
 
Minimere miljøulemper: 
Støy, støv, lukt, sikkerhet, ….  
 
Følger vi opp andre strategier her enn i det andre kap 4.3? Kan summen av strategier forklares i de to 
kapitlene? Marit og Ida bør se på helheten snart... 
Hvilke virkemidler leder teksten over fra Anne til?.... Bestemmelser … 
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5.X Boligutbygging tettere på Forus 
Bør dette omtales i eget kapittel? 
Det kan skje at der ikke blir boligformål innenfor planområdet. 
Bør vi likevel omtale det? Vi skal uansett levere et notat om temaet. Har temaet betydning 
for hvordan vil planlegger området? 
I så fall vise til innovasjonsseminaret der dette var et av 9 tema som ble tatt opp. 
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5.4 Energinøytralt Forus 
 

Mål om energi og klima 
Forus skal utvikles i tråd 
med nasjonale klimamål. 
 

 

Og oppfølgende strategi 
i planprogrammet 
Teknologi som sikrer 
smart, effektiv og 
miljøvennlig energibruk. 
 

- Redusere energibehovet 

- Etablere energifleksibel og smart infrastruktur for energiforsyning 

- Forsyne Forus med miljøvennlig og effektiv energi  

 
Situasjonsbeskrivelse og utfordringer 
Lyse er eier av infrastruktur for el-nett, fjernvarme og fjernkjøling i Forus-området, og har over lang 
tid hatt ansvar for utbygging av all energi-infrastruktur på Forus. Kartet viser avgrensing av 
konsesjonsområdet på Forus, samt steder med varmesentral som gis rett til å drive 
fjernvarmeanlegg. Tillatelsen gjelder til 2035. Kommunene kan pålegge tilknytningsplikt for bygg i 
nye plan- og byggesaker innenfor konsesjonsområdet. 

 

 
 
Forus energigjenvinning leverer omtrent 100 GWh fjernvarme hvert år. Anlegget har imidlertid 
produksjonskapasitet til å levere 225 GWh fjernvarme og 50 GWh strøm. Energibehovet i Forus Vest 
er i dag på ca. 217 GWh. Hvert år tapes i størrelsesorden 100 GWh fjernvarme fra avfallsforbrenning 
fordi kundemassen er for liten. Ambisjonsnivået er å redusere energibruken på Forus med 80 % 
innen 2040, dvs til et energibehov på 80 GWh. Fram mot 2040 er det ønskelig å redusere 
restavfallsmengden til fordel for materialgjenvinning. Forus har behov for mer strøm. En ombygging 



   
 

 26  
 

av forbrenningsanlegget med mulighet for å produsere strøm vil øke effektiviteten betydelig, men 
det innebærer en kostnad. 
 
Det diskuteres om avfallsforbrenning kan defineres som klimanøytral. Energikilden er ikke fornybar 
ifølge definisjon, og forbrenning avgir utslipp, men den renses. Det er likevel en lokal energikilde som 
har stort potensial til å forsyne Forus med energi på en mer optimal måte enn i dag. I IKDP Forus 
legges til grunn at avfallsforbrenning benyttes så lenge det er den miljømessig beste løsningen. 
 
Forus-området står ovenfor store omstillingsutfordringer med mål om å omforme deler av det store 
næringsområdet fra en tradisjonell industripark til et moderne og attraktivt næringsområde for 
fremtidens kompetansevirksomheter. Forus Næringspark har fått innvilget støtte fra Enova til et 
omfattende prosjekt der målet er at Forus Vest skal bli et energinøytralt område med balanse 
mellom lokalt forbruk og produksjon av energi. 
 
Forus har mulighetene til å lykkes med energieffektivisering, økt bruk av fornybar energi og kun bruk 
av lokale energikilder. Løsningene innebærer teknologisprang fra dagens konvensjonelle løsninger. 
Mye av dagens bebyggelse vil finnes også i framtiden, særlig utenfor kjerneområdene. IKDP Forus vil 
ikke utløse endringer i eksisterende bebyggelse. Andre initiativ på Forus må til for at endring skal skje 
i eksisterende bebyggelse som er basert på konvensjonell energi. 
 
 

Redusere energibehovet 
Kommunene har ikke anledning til å avvike krav til bygg fra gjeldende TEK. TEK-forskrift skal følges 
opp for alle nybygg og nye planer innenfor planområdet. Med den siste TEK-forskrift som kom i 2017, 
kom en omfattende oppdatering av regelverket for å følge opp klimaforliket fra 2012: Målet ble satt 
til passivhusnivå i 2015, og nesten nullenerginivå i 2020. 
 
Direktoratet for bygningskvalitet utreder nå hva nullenerginivå skal defineres som i Norge. Det er 
sannsynlig at ambisjonsnivået i TEK øker fram mot 2040 slik at plusshusstandard innføres. I IKDP 
Forus gir kommunene tilslutning til at bygg som kommunene selv skal etablere på Forus, skal ha 
plusshus-standard, dersom TEK ikke har høyere standardkrav på byggetidspunktet. 
 
Mange bygger i dag kontorbygg med en vesentlig høyere standard enn det som kreves i TEK 17. 
Industri og kombibygg har trolig andre preferanser angående bygg, hvor byggekostnadene vil være 
av stor betydning. Krav til energieffektivitet i industribygg bør ikke økes ut over nasjonale krav slik at 
denne typen virksomheter velge bort etablering på Forus. 
 

Etablere energifleksibel og smart infrastruktur 
Infrastruktur for energiforsyning må kunne benytte alle fornybare energikilder. Energi-, varme- og 
kjøleløsninger skal være robuste og ha tilstrekkelig fleksibilitet til å tåle eventualiteter. 
 
Forus har behov for energiforsyning til følgende formål: 

 Elektrisitet, oppvarming og kjøling til boliger 

 Elektrisitet, oppvarming og kjøling til kontor- og servicebygg 

 Elektrisitet og oppvarming til industrieiendommer 

IKDP Forus prioriterer fire kjerneområder med høyere tetthet og utbygging til kontor og 
serviceformål. Disse områdene får en tydelig profil med vekt på gode kvaliteter. Kjerneområdene øst 
for E39 blir også bygd ut med boliger. Disse områdene bør prioriteres med kollektive systemer og 
energifleksibel infrastruktur til for både oppvarming, til varmtvann og kjøling. Infrastruktur til 
vannbåren varme, spesielt lavtemperatur, gir stor grad av fleksibilitet. 
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Det er et ufravikelig krav at infrastruktur for vannbåren varme internt skal anlegges fram til og internt 
i all ny bebyggelse på hele Forusområdet. Slik oppnås at Forus utvikles med et energifleksibelt system 
og energikilden kan byttes ut ved behov. 
 
Som forberedelse til omstilling for bruk av andre energikilder enn avfallsforbrenning bør vurderes å 
etablere nærvarmeanlegg for å betjene delområder på Forus med energi. Grunneierne leverer energi 
inn og henter ut energi fra anlegget etter behov. Krav kan stilles i detaljplaner der man utvikler flere 
eiendommer i fellesskap. Slike arealbehov er foreløpig ikke innarbeidet i plankart eller bestemmelser 
til planen. 
 

 

Forsyne Forus med miljøvennlig og effektiv energi 
Forus Næringspark gjennomførte i 2017 et forprosjekt der energisituasjonen på Forus ble kartlagt. 
Det er dokumentert stort potensial for energieffektivisering, økt bruk av fornybar energi og lokal 
energiproduksjon i området. Forus Næringspark har søkt Enova om støtte til å videreføre prosjektet. 
Sentralt her er å utrede etablering av et Energi og Servicesenter for Forus vest og finne fram til en 
metodikk for områdeutvikling som fungerer på tvers av kvartaler, eierskap og infrastruktur. 
Prosjektet skal også utrede konkrete innovasjonsprosjekter som kan få stor betydning for Forus sine 
muligheter til å bli energinøytralt. Løsninger som tar i bruk overskuddsvarme fra avfallsforbrenning 
og lagring av overskuddsenergi er eksempler som skal utredes. 
 

Energi er miljøvennlig når den skaffes lokalt fra fornybare energikilder og bruken ikke forurenser 
lokalt eller globalt. Foreløpig er avfallsforbrenning en valgt energikilde for hele Forus med bakgrunn i 
forbrenningsanlegget til Forus Energigjenvinning og med Lyses fjernvarmekonsesjon. 
 

Et statlig krav er vedtatt om at oljefyring ikke er tillatt etter 2020. I IKDP Forus defineres et 
ambisjonsnivå om at Forus skal være fossilfritt Innen 2040. Det betyr at fossilgass til oppvarming eller 
fossildrivstoff (bensin og diesel) til transport skal fases ut. Markedet for utvikling av transportmidler 
trekker dette i riktig retning, det er godt mulig at transport på Forus til og med er klimanøytral før 
2040, dvs at transport skjer med fornybar energi og uten forurensende utslipp. Utviklingen går noe 
senere for tungtransport enn for persontransport, men også der forventer kommunene omstilling til 
fossilfri transport. I utviklingen av Forus bør vurderes om området bør ha en energiforsyningsstasjon 
særlig for å ivareta godstransportens behov. 
  

Kommunene anbefaler hvilke energikilder som bør velges, men det er begrenset hvilke krav 
kommunen kan stille til private utbyggere. Kommunene tilbyr utbyggere fleksibilitet i valg av 
energikilder, men planen gir bestemmelser om å utnytte lokale varmeressurser (solenergi, 
fjernvarme mv), lokale kjøleressurser (kaldtvann fra fjorden mv) og at lavverdig energi skal velges til 
oppvarming av bygningsmasse og tappevann. 
 

Økt bruk av bioenergi, solenergi og spillvarme vil være nødvendig for å redusere utslipp av 
klimagasser i varmemarkedet, og vil dessuten øke energifleksibiliteten og redusere toppbelastninger i 
el-nettet. Avfallsvarme fra forbrenningsanlegget er grunnlast, i kombinasjon med biogass eller 
solenergi som tar spisslasten. 
 

Forus Næringspark og Lyse vurderer at solenergi er den mest aktuelle energikilden i tillegg til 
avfallsforbrenning. Solfangere og tilhørende infrastruktur bør anlegges på nye og eldre bygg for å 
supplere med elektrisitet slik at el-forsyningen kan skje lokalt. NIRAS har gjennomført en innledende 
simulering: Solfangere har et særlig potensiale på Forus på grunn av store takflater. Dersom det 
etableres 85 000 m2 solceller vil det utgjøre elproduksjon på 10 GWh. Arealforbruket er bare 2% av 
områdets totale areal. 
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Forus ligger godt plassert for å kunne benytte frikjøling fra Gandsfjorden, med naturlig kaldt vann 
hele året og uten behov for system for nedkjøling. Lyse har startet etablering av system som benytter 
kaldtvann fra Gandsfjorden. Infrastruktur til Forus bygges ut framover. Kjerneområdene legger 
grunnlaget for at bebyggelse som har kjølebehov samles og det blir enklere og kostnadseffektivt å 
betjene disse områdene med kjølesystem. Myndighetene har ikke mulighet til å påvirke utviklingen 
gjennom konsesjon og tilknytningsplikt slik som med fjernvarme. Retningslinje i planen omtaler 
imidlertid at kjøling bør skje med lokale energikilder. 
 
Kommunene vil ta en tydelig rolle i tilretteleggingen av Forus som et energinøytralt og framtidsrettet 
område. Derfor er dette satsingsområdet også omtalt i handlingskapittelet i planen. Kommunene ser 
at næringslivet på Forus er avhengig av en aktør som koordinerer og tilrettelegger på vegne av 
fellesskapet for å nå et vellykket resultat. 
 

Flere bedrifter med bred kompetanse og forretningsgrunnlag innenfor energiteknologi finnes 
nettopp på Forus. Derfor er det aktuelt å motta innspill under høring av planen om muligheter som 
finnes i samspillet mellom bedriftene og energiløsninger på Forus. Kan Forus bli stedet for å teste ut 
bedriftenes nyutvikling av nye og smarte energiløsninger? Hvordan kan Forus legges til rette for at 
det skal fungere? Næringslivet oppfordres til å oppnå synergier ved at energiløsninger som 
næringslivet selv bidrar til å etablere på Forus, kan eksporteres til andre byer innenlands og 
utenlands. 
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5.4 Transport 
 
 
 
  
 

 

6. Handlingsplan    
   

Kommunene har fått nyttige erfaringer i samarbeidet med IKDP Forus. Kommunene bør 
etablere et mer kontinuerlig samarbeid om planutvikling for Forus. Målet er at det skal ikke 
være en ulempe for næringsutviklingen at tre kommuner er involvert. Samarbeidstema er 
stordriftsfordeler, tilgang til nasjonale forskningsmidler, synlighet i det nasjonale bildet og 
offentlige virkemidler som bidrar til næringsutvikling. Kommunene skal utvikle sin rolle som 
medspiller i næringsutviklingen på Forus. Kommunene vil vurdere hvilken rolle som er 
aktuell hvis man skal etablere typer av fellesfunksjoner som testlab, teknologisenter, 
energisenter eller utstillingshall. 
 
 
  

7. Oppfølging av planen   


