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5 Konsekvensvurdering av samlet planforslag 

5.1 Formålet med konsekvensutredningen 

5.1.1 Beslutningsgrunnlag 
Konsekvensutredningen utgjør en viktig del av beslutningsgrunnlaget for interkommunal 

kommunedelplan for Forus og oppfyller utredningsplikten i henhold til forskrift om 

konsekvensutredning. Dokumentet beskriver og dokumenterer hvilke virkninger arealendringene i 

planforslaget gir for samfunn og miljø. Beskrivelse av planforslaget og begrunnelser for ulike valg og 

virkemidler i kommunedelplanens arealdel fremgår i kapittel 4. For økt lesbarhet gjengis noen 

hovedmomenter av hva planforslaget inneholder som innledning til de ulike konsekvensvurderingene. 

5.1.2 Avgrensning av utredningsplikten; hvorfor må vi konsekvensutrede IKDP Forus? 
Ut fra kravene til konsekvensutredninger i lov, forskrift og veileder, har kommunene vurdert følgende 

deler av planforslaget som utredningspliktig for konsekvenser: 

 Nye og endrede arealformål 

 Nye og endrede bestemmelser/retningslinjer for arealbruk. 

 

5.1.3 Utredningsnivå 
Konsekvensutredningen skal få fram vesentlige miljø- og samfunnsverdier som blir berørt og hvilke 

virkninger planforslaget kan få for disse verdiene. Vurderingene er tilpasset plannivået og 

beslutningsrelevans. Utredningene tilsvarer derfor det som normalt kreves på kommuneplannivå, 

men vil for enkelte delområder gi noe mer detaljerte vurderinger. Vurderingene tar utgangspunkt i 

eksisterende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Konsekvensvurderingen skal gi vurdering 

av virkningene av de samlede arealbruksendringene. Forventet virkning/konsekvens av planens 

hovedgrep mht måloppnåelse i planen er nærmere beskrevet i kapittel 4. 

 

5.2 Metode 

5.2.1 Hva som vurderes - planforslag og nullalternativ 
Konsekvensutredningen inneholder kommunenes vurderinger av virkningene planforslaget har, 

sammenlignet med virkningene av å opprettholde gjeldende planer (nullalternativet). 

Nullalternativet i denne konsekvensutredningen er definert som gjeldende kommuneplaner og 

regionalplanen, altså det som "kan gjennomføres i medhold av gjeldende planer". Når vi 

sammenligner planforslaget med nullalternativet innebærer det at vi for ulike tema kan angi om 

planen har positiv, nøytral eller negativ konsekvens. Det er forskjellen mellom virkning av det som 

kan reguleres i dag (nullalternativ) og planforslaget som utgjør konsekvensen, og ikke hva som 

faktisk er bygd situasjon. Er virkningen av planforslaget mer fordelaktig enn nullalternativet er 

konsekvensen av planforslaget positiv, og motsatt. Er virkningene like er konsekvensen nøytral, selv 

om virkningene av både nullalternativ og planforslag er negative, eller positive, for det temaet 

konsekvensutredningen omhandler. 

 

Nasjonal transportplan fastslår at byenes økte transportbehov skal dekkes av kollektivtransport, 

sykkel og gange. Dette er det såkalte 0-vekstmålet, og vil med andre ord si at antall bilturer til og fra 

Forus i 2012 (referanseåret) ikke skal øke. I tillegg til å måles opp mot gjeldende regulering skal 

planforslagets også måles opp mot bidraget til nullvekstmålet i personbiltrafikk. Når det gjelder 

nullvekstmålet for personbiltrafikk er det i forbindelse med måloppnåelse relevant å beskrive tydelig 

hva nullalternativet er.  
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I kapittel 4 er planens 3 hovedmål og 6 hovedstrategier beskrevet. Planens mål er også vurdert opp 

mot nasjonale, regionale (og lokale) føringer i kapittel 4. I dette kapittelet om konsekvenser av 

planens endringer og hovedgrep er vurderingene rettet mot endringer i arealdel og hvilke 

konsekvenser disse har for miljø og samfunn.  

 

5.2.2 Oppfølging av planprogram og KU- forskriften  
For regionale planer, kommune(del)planer og planer etter andre lover enn plan- og bygningsloven, 

kan konsekvensutredningen begrenses til å redegjøre for virkningene planen kan få på et overordnet 

nivå. Konsekvensutredningen av kommuneplanens arealdel skal bare omfatte de delene av planen 

som fastsetter rammer for fremtidig utbygging og som samtidig innebærer endringer av den 

gjeldende planen. 

 

Konsekvensutredningen av arealdelen skal beskrive virkninger utbygging av nye områder eller 

vesentlig endret arealbruk i utbygde områder kan få for miljø og samfunn. Det skal også gis en 

vurdering av virkningene av de samlede arealbruksendringene i planen. Konsekvensutredningen skal 

identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn.  

 

 
Figur 5.1 Oppfølging av KU-forskrift og planprogram: innhold til KU.  

 

Figur 5.1 ovenfor viser hvordan faktorene i forskrift om KU er løst med tema i planprogrammet og 

hvordan kommunene har strukturert konsekvensutredningen for å besvare spørsmål og 

problemstillinger. Faktorer i forskrift og tema i planprogrammet vurderes under hver av de seks 

strategiene (se kapitel 4) for utdypende strategier og hva disse innebærer mht endret arealbruk i KU 

for planforslag.  
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5.2.3 Sammenslåing av tema 
En stor del av temaene som er nevnt i planprogrammet er slått sammen for vurderingen i KU-en. En 

del tema inngår i flere strategier. Det er valgt å belyse konsekvensene der de er størst, og legge inn 

en kort vurdering om sammenheng med andre strategier.  

 

For å avgrense og konkretisere de ulike konsekvensutredningstemaene, er det for alle tema pekt på 

mer konkrete forhold eller indikatorer som kommunene mener belyser virkningene for hvert tema. 

Vurderingene vil i hovedsak være avgrenset til disse forholdene. Dette gir etterprøvbarhet og høy grad 

av gjennomsiktighet for hvordan konsekvensvurderingene er gjennomført. Konsekvensvurderingen 

har hovedvekt på en verbal vurdering av konsekvenser. Det vil si at vurderingene er tekstlige og ikke 

tallfestede eller matematiske. De verbale vurderingene peker på konsekvenser av planendringene i 

tre nivåer:  

 positiv konsekvens – virkning av planforslaget er mer positivt enn nullalternativet  

 nøytral konsekvens – virkningene av planforslaget og nullalternativ er like  

 negativ konsekvens – virkningene av planforslaget er mer negativt enn nullalternativet  

Tabellene i 5.5 gir en oversikt over hvordan de strategiene og tilknyte temaene er vurdert. De ulike 

temaene og samfunnsforholdene som er konsekvensvurdert er ikke vektet. Ros vurderinger er også 

innarbeidet i KU-en. Grunnlag for den gjennomført ROS-kartlegging for planområdet til IKDP Forus.  

 

5.3 Tilgjengelig kunnskapsgrunnlag 
Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av 

denne. Der slik kunnskap ikke foreligger om viktige forhold skal det i nødvendig grad innhentes ny 

kunnskap. Kunnskapsgrunnlag for utredningene baseres på blant annet: 

 Arealberegninger 

 Notater 

o Blågrønnvisjon Forus,  

o Lala studio løkeland 

o Suksesskriterier 

o Lokaliseringspreferanser 

o Sak om kjerneområdene 

o Sak om industri og kombinerte næringer og eget kunnskapsnotat 

o Stedsanalyse for IKDP Forus 

o Plangrephefte, februar 2017 

o Vannplan for Forus 

o ROS-analyse for IKDP forus 

o Overordnet analyse av lokalklima 

o Notat om veiløsninger på Forus vest, Norconsult, februar 2018 

o Søknad om hovedprosjekt energi på Forus 

 Seminarer om næring, smartteknolgi, energi 

 Nasjonale, regionale og lokale politikk 

o Regionalplan Jæren 

o Regionale utviklingstrekk 30.05.2017 

o Samordnet areal- og transportutvikling 30.05.2017 

o Jordressurser og regional grønnstruktur 30.05.2017 

o Levende sentrumsområder 25.08.2017 
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o Bomiljø og kvalitet 25.08.2017 

o Regionale næringsområder 25.08.2017 

o Samfunnsutfordringer i Rogaland september 2015 

o Regionalplan for Jæren - et diskusjonsnotat 28.09.2015 

o Byvekstavtalen, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg 

o Mulighetsstudie for byvekst - byens potensial 28.09.2015 

 Øvrige 

o Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen 2015 (Greater Stavanger) 

o Strategisk Næringsplan 2013-2025 Greater Stavanger 

5.4 Oppskrift til utredningen 
Hver utredning til strategi har et standard oppsett: 

 Indikatorer og kunnskapsgrunnlag. Her beskrives i stikkord hvilke indikatorer kan brukes til å 

utrede strategien og hvilken kunnskapsbase er tilgjengelig 

 Konsekvenser og vurderinger. Pr strategi er det en del tema som skal utredes (venstre kolon). 

Spørsmål til utredingstema er stilt i høyre kolonnen. Per delspørsmål er det lagt in en 

vurderingsrad (positiv, nøytral eller negativ konsekvens). Per strategi er det en oppsummering 

som viser den samlete vurderingen.  

 

Planen omfatter både fysiske, organisatoriske og økonomiske virkemidler (se pkt.4.2.1). Indikatorer 

for disse er forskjellige:  

 Konsekvenser av fysiske virkemidler. Harde virkemidler er tiltak/plangrep som har en endring av 

det fysiske miljø tilfølge. Konsekvenser av harde virkemidler lar seg ofte utrede i indikatorer som 

tal; for eksempel arealstørrelse, avstand, antall turer, passasjerer eller liknende.  

 Konsekvenser av organisatoriske virkemidler. Myke virkemidler er tiltak/plangrep som ikke har 

fysiske tiltak i omgivelsen til følge. For å kunne konsekvensutrede myke virkemidler er det viktig 

å formulere samme grunnlag /premisser for nullalternativet og planforslag. Konsekvenser for 

myke virkemidler lar seg utrede i indikatorer som egenhet til samarbeid, muligheter og 

potensial.  

 Konsekvenser av økonomiske virkemidler. Virkemidler som rekkefølgekrav. Indikatorer er 

gjennomførbarhet og kostnadsnivå. På dette plannivået og med denne planhorisonten er det 

ikke mulig å fremskrive hvilke konsekvenser planforslaget skal ha veldig nøye, fordi detaljene 

mangler. Konsekvensutredning er derfor på et overordnet nivå. 

 

Utover de særskilte strategiene er det en del tema som må belyses felles, fordi de ikke hører til 

under en strategi men likevel inngår i planforslaget med endringer i arealbruk. Eksempler er 

boligpotensial, folkehelse, kulturminner, universell utforming og liknende. Disse tema belyses 

fortløpende.  
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5.5 Konsekvensutredning  

5.5.1 Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer: indikatorer, vurderinger og 

konsekvensutredningen 
Indikatorer 

 Areal og plassering av areal avsatt til lokalsenter, bydelssenter. 

 Areal og etableringsmuligheter for funksjoner som industri – kontor – 

kombinasjonsvirksomheter – offentlig og privat tjenesteyting – bolig med mer.  

 Suksesskriteriene:  

o Avstand 

o Fleksibilitet 

o Grad av utnytting 

 Levekår 

 Vekst i verdiskaping1, arbeidsplassvekst, produktivitet 

 Produktivitetsendring2. 

 Konkurransekraft3 

 Regionen som attraktivt bosted  

 Stedsidentitet  

 Nærings-attraktivitet 

 Kapital  

 Utdanningsnivå  

 Tilbud utdannelse høyskoler og universitet 

 Lokalisering i bransjer 

 Nettverkseffekter til bransjer og underleverandører 

 Nettverkseffekter basert på innovasjons-samarbeid og samhandling  

 Vekst i antall foretak  

 Bransjejustert etablerings-frekvens 

 Innovasjonsgrad  

 Innovasjonsklima  

 FoU-investeringer 

 

Kunnskapsgrunnlag 

Dokumenter / seminarer 

 Bedriftsintervjuer 

 Greater Stavanger, Utredning av behov for nye næringsarealer (12.11.2014; Asplan Viak). 

 Stedsanalyse, utnyttingsgrad (07.08.2017; KAP) 

 Fortettingspotensial kategori 2/3 Typologier (07.08.2017, KAP) 

 Kunnskapsinnhenting om næringslivets lokaliseringspreferanser, en rapport fra Rogalands 
Fylkeskommune (mai 2015 Asplan Viak As). 

 UIS / IRIS møter i 2016 / 2017 

 Notater til styringsgruppe om næringsutvikling på Forus i 2017 

 Notater til styringsgruppe om kjerneområdene og arbeidsplassintensiv virksomhet på Forus i 
2017 

                                                           
1 Verdiskaping er et uttrykk for hvilke verdier en bedrift skaper, målt i kroner, som kan fordeles til eiere, ansatte, skatt og de som 
finansierer bedriften) (Produktivitet handler om hvor mye vi får ut av økonomiske innsatsfaktorer – arbeidskraft og investeringer) 
2 Produktivitet handler om hvor mye vi får ut av økonomiske innsatsfaktorer – arbeidskraft og investeringer 
3 Konkurransekraft defineres som evne til effektiv transport, mulighet å tiltrekke seg kompetanse og tilstrekkelig areal til utvidelse og 
nyetablering. 
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 Næringsforeningen 

 Greater Stavanger 
 
Definisjon av næringstyper og næringsarealer  

Inndelingen i tre næringskategorier er velkjent fra mange dokumenter i byområdet på Nord-Jæren. I 

arbeidet med IKDP Forus velger vi å bruke disse tre begrepene om de tre næringskategoriene:  

 Kontor næringer: Arealintensive bedriftsrettede næringer, eller arbeidsplassintensive næringer, 

består primært av bedrifter som driver ulike former for kontorbasert virksomhet. Bedriftene 

søker mot urbane og sentrale områder med nærhet til arbeidskraft og kunder. Bedriftene har 

preferanser for lokalisering i områder med høy kollektivdekning (kilde: Asplan Viak 2007).   

 Industri næringer: Arealkrevende bedriftsrettede næringer består primært av vareproduserende 

bedrifter og bedrifter som driver med lager/engros og transport (kategori 3 næring). Disse 

bedriftene vil først og fremst være opptatt av nærhet til det overordnede vegsystemet og gode 

forhold for nærings- og godstransport. Enkelte av bedriftene er virksomheter som kan påføre 

omgivelsene negative effekter i form av støy, støv, lukt eller ulike grader av risiko. De er derfor 

avhengig av en lokalisering som sikrer dem langsiktig og effektiv skjerming i forhold til 

boligutbygging. Bedriftene er følsomme overfor store transportkostnader (kilde: Asplan Viak 

2007).   

 Kombinerte næringer: Arealintensive kontorbaserte bedrifter og store arealkrevende 

industribedrifter utgjør to ytterpunkter. Det store flertall av virksomheter plasserer seg mellom 

disse to ytterpunktene. Bedriftene har behov for kombinasjonsbygg tilpasset både lager, 

produksjon og kontor (kategori 2 næring). Disse bedriftene søker nærhet til veletablerte 

næringsområdene hvor de finner både kunder og leverandører. En tydelig skjerming mot 

boligområder er ofte et ønske. Nærhet til det overordnede vegsystemet er viktig og de ønsker 

ikke store innslag av privattransport i sine nærområder som gjør næringstransporten vanskelig 

(kilde Asplan Viak 2007 

 Lokalt næringsområde: lokalt viktige næringsområder har et mer begrenset næringsmiljø, større 

avstand til de store befolkningskonsentrasjonene og er mindre sentralt plassert i forhold til 

regionens overordnede veisystem og kollektivnettverk. De lokale næringsområdene er mer 

begrenset i størrelse, og er næringsområder hvor plasskrevende næringer ofte er lokalisert. De 

lokale næringsområdene har i stor grad kommunen som utgangspunkt og er blant annet viktige 

for å kunne legge til rette for transformasjon av sentrum og større senterområder uten at 

virksomheter med behov for å lokaliseres sentrumsnært mister den muligheten. 

 Regionalt næringsområde: Regionale næringsområder er områder med stor betydning for 

næringslivet i hele regionen, og kjennetegnes blant annet av sterke næringsmiljøer/klynger og 

strategisk beliggenhet i forhold til sentrale markeder og kundegrupper. Områdene er attraktive 

for bedrifter som betjener et stort regionalt område og har strategisk beliggenhet i forhold til 

bo-områder, veinett, kollektivtransport, sjø-/havnefunksjoner, lufthavn med mer. 

 

Konkurransekraft, suksesskriteria og lokaliseringspreferanser 

Konkurransekraft: Konkurransekraft lar seg definere gjennom følgende faktorer: 

 strategisk beliggenhet herunder transport- og infrastruktur, attraksjon og image 

 langsiktighet og utvidelsesmulighet 

 næringsstruktur og klyngefordeler 

 kombinasjon bolig og næring 

 kommunenes rolle 
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suksesskriteria og lokaliseringspreferanser 

For å kunne vurdere om Forus legger til rette for industri og kombinerte næringer er det viktig å 

definere lokaliseringskriterier som er viktig for næringsliv, uansett type næring. Informasjon er fra 

prosjektgruppens møter med UIS/ IRIS våren 2017, og er i tillegg hentet fra notater 

(kunnskapsinnhenting om næringslivets lokaliseringspreferanser, Asplan Viak 2015), faglitteratur og 

seminarer/ foredrag vedrørende næring og næringsliv. 

 

Følgende lokaliseringskriterier og suksesskriterier er vurdert i sammenheng med tilrettelegging for 

industri og kombinerte næringen.  

 

Transport og adkomstforhold 

Reisevaner og 
næringstransport:   
 
 

 Forsinkelsesfri adkomst, god tilgjengelighet til overordnet veinett, god 
oppstillingsplass for bil og lastebil på tomt.   

 Transport til og fra kan skje uten å være i konflikt med transport til 
kjerneområdene og boligområder.   

 motorvei, kollektiv, myke trafikanter, forbindelse til flyplassen og 
havneområder.   

 

Reisevaner og 
ansatte:    
 

 kombinasjon kollektiv og privat transport, gang og sykkel. Bruk vanlige 
holdeplasser i bussveien med attraktive snarveier for god 
framkommelighet for myke trafikanter.   

IKT:  
 

 mulighet til å koble til nett, bli del av et nettverk er positiv for 
verdiskapingen   

Beliggenhet  synlighet for bedriftene er viktig   

Mobilitet for ulike 
næringskategorier:   
 

 Kontor næringer: utmerket tilrettelagt for kollektiv transport, 
biltilgjengelighet har mindre betydning, få parkeringsplasser   

 Kombinerte næringer: bra tilrettelagt for kollektiv og bil   

 Industri næringer: mindre tilrettelagt for kollektivtransport. Utmerket 
tilrettelagt for bil.    

Møteplasser  

  Møteplasser er viktig for alle typer næringer   

 Møteplasser betjener muligheter til å utveksle ideer.    
Fleksibilitet, robusthet og forutsigbarhet: riktig plassering for ønsket næringsmål/drift   

  Næringsarealer skal tilrettelegge for mange ulike næringer.    

 Ulike oppfattelser av fleksibilitet. Fleksibilitet for næringsliv er viktig. 
Minst mulige rammer gir mest mulig fleksibilitet og dermed god 
mulighet for å etablere/bli værende på Forus. For mye fleksibilitet kan 
på en annen side være ødeleggende for visse virksomheter med hensyn 
til forutsigbarhet og langsiktig planlegging/utvikling.   

 Plasskrevende virksomheter med tilhørende stor støy/ 
utbredelse/transportmengde bør ligge i områder hvor stor grad av 
fleksibilitet (struktur, størrelse, høyder, utforming, utbyggingsrekkefølge, 
osv) ikke har vesentlig negativ konsekvens for andre formål.    

Arealutnyttelse   

  Arealreserve per tomt: noe reserve er nødvendig, men for mye kan gjøre 
at et område har dårlig utnyttelse og drift av et næringsområde blir dyrt 
og lite effektivt.   

 Arealutnyttelse er knyttet til smart organisering.   

 Arealfleksibilitet for ekstensiv eller intensiv bruk.   
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Estetikk   

  Estetikk er viktig i forhold til omgivelser, områdeidentitet og 
tiltrekningskraft på andre bedrifter. 

 Vedlikehold av bygg og utearealer (lagring og uteoppholdsareal) kan 
bidra til trivsel og attraktivitet.    

 Næringslivet verdsetter estetikk, men den skal være funksjonell.    

Miljø og tilstøtende funksjoner  

  Støv, røyk, lukt er ikke bare forhold som må ivaretas mellom næring og 
bolig, men også mellom ulike typer bedrifter og mellom ulike 
næringskategorier. På Forus Vest finnes ikke næring som har mye 
utslipp. 

 

Vurderinger og konsekvensutredninger 

TILRETTELEGGING FOR INDUSTRI OG KOMBINERTE NÆRINGER. 

Tema Konsekvensutredning 

 Arealbruk og 
prinsipper for 
funksjonsblanding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Arealbruk og arealberedskap. Hvordan vil tilrettelegging for industri 
og kombinerte næringer påvirke Forusområdets mulighet for nye 
kontor og industri eller kombinasjonsnæringer?  

Beregning kapasitet nullalternativ og planforslag  
Suppleres før politisk behandling 
 

 Nullalternativ Planforslag 

Arealberedskap 
(samlet sett) 

  

Arealbruk (utnytting 
pr i dag, samlet sett) 

  

Potensial (samlet 
sett) 

  

 
Beregning kontorandel  
Det er gjennomført beregninger som viser antall m2 kontor i både 
nullalternativ og planforslag til IKDP Forus.  
 

Kontorandel Nullalternativ Planforslag 

Kjerneområdene   100%  

Influensområde 
bussvei 400 m 

  70%  

Industrisone    20%  

 
Også for industripotensial er det gjennomført en beregning.  
 

Industri Nullalternativ Planforslag 

Kjerneområdene   30%  

Influensområde 
bussvei 400 m 

100%  100%  

Industrisone  100%  100%  

 
 
 

Utnyttelsgraden Nullalternativ  Planforslag IKDP 
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Tema Konsekvensutredning 

 Arealbruk og 
prinsipper for 
funksjonsblanding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kjerneområdene  400% 

Influensområde 
bussvei 400 m 

 150% 

Industrisone   120% 

 
 
IKDP 
Planforslag IKDP Forus legger til rette for klare føringer. Kontorene skal 
mest samles innenfor kjerneområder (tillatt 100% kontorbruk) og 
influensområde bussvei (inntil 70% pr tomt/ bygg). Areal BRA som kan 
brukes til kontorformål blir dermed XXXX m2. Utenfor disse områdene er 
relativ begrenset antall muligheter for kontorbygging. Det tillates samlet 
sett inntil XXXXX m2.  (20% pr tomt/bygg).  
 
I henhold til nullalternativ har influensområdebussvei blitt begrenset fra 
500 m til 400 m. I tillegg tillater gjeldende reguleringsplaner til dels 
høyer andel kontorvirksomheter. Areal til rene kontorvirksomheter går 
dermed tapt, noe som kunne vurderes negativ.  
 
Regional næringsarealstrategi 
Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen 2015 viser 
følgende: 

 Strategien har en horisont fram mot 2040-2060. 
Næringsarealstrategien er dermed innenfor rekkevidde for IKDP’s 
planhorisont. 

 Arealbehov er dokumentert i egen underlagsrapport fra Asplan Viak 
2014; kommunene anser grunnlagsdata fortsatt som gjeldende med 
hensyn til utviklingsscenarier som ble lagt i henhold til revidering av 
regionalplan Nord-Jæren.  

 En stor andel av næringslivets arealbehov dekkes gjennom 
fortetting. En vesentlig tilnærming til å dekke næringslivets 
arealbehov er derfor utbyggernes tilrettelegging og utbygging i 
eksisterende næringsområder 

 Fortettingsandelen i næringsarealbehovet har vært mellom 55% 
mellom 2008-2013, og 75% i periode 1997 – 2007. Kommunene har 
ikke fått tak i tal fra 2014-17.  

 For stor tilgang på arealer kan gi utfordringer med hensyn til 
bærekraft, samtidig for knapp tilgang utfordrer 
konkurransedyktigheten og attraktiviteten.  

 Forbruket per år har variert mellom 120 og 400 dekar. 
Gjennomsnittsforbruket av nye arealer til næring har sunket til 230 
dekar pr år for perioden 2002-2013. Tall fra 2014-2017 er ikke 
tilgjengelige.  

 
Utviklingstrekk 
Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet våren 2014 en rapport om 
boligbehov og potensialet for boligbygging i Stavanger-regionen. En 
sentral del av dette arbeidet var en befolkningsframskriving for regionen 
og tilhørende boligbehov. Til forskjell fra tradisjonelle framskrivinger er 
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TILRETTELEGGING FOR INDUSTRI OG KOMBINERTE NÆRINGER. 

Tema Konsekvensutredning 

 Arealbruk og 
prinsipper for 
funksjonsblanding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

det i denne analysen lagt større vekt på virkningene av forventet 
sysselsettingsvekst på befolkningsutviklingen.  
 
Analysen inneholder en gjennomgang av grunnlaget for videre vekst i 
verdiskaping og sysselsetting i regionen og forutsetninger for aktiviteten 
i petroleumsnæringen fram mot 2040. Basert på denne gjennomgangen 
legger Samfunnsøkonomisk analyse i sitt hovedscenario til grunn en årlig 
sysselsettingsvekst på knapt 2 prosent fram mot 2020. I perioden 2020-
2030 forventes en vekst på knapt 1 prosent årlig. Fra 2030 til 2040 antas 
om lag uendret sysselsetting, med noe vekst på begynnelsen av 2030-
tallet og netto nedgang mot slutten av tiåret.  

  
I arealbehovsanalysen denne strategien bygger på legger en til grunn at 
hovedscenarioet i rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse samlet sett 
vil medføre en sysselsettingsvekst på 50.000 fram til 2040 for de 
kommunene strategien omfatter. Denne prognosen har vært 
dimensjonerende for analysen av arealbehov.  
 
Framskrivninger med så lang tidshorisont er heftet med stor usikkerhet 
og at den reelle veksten kan bli både større og mindre, avhengig av 
konjunkturutviklingen de nærmeste tiårene. I strategiarbeidet har det 
vært reflektert rundt denne usikkerheten, men det er ikke funnet grunn 
til å tro at vurderingen av arealbehovet ville blitt vesentlig annerledes 
dersom en annen befolkningsutvikling ble lagt til grunn.  
 
Regionale utviklingstrekk som er utarbeidet i forbindelse med revidering 
av Regionalplan Nord Jæren viser følgende befolkningsutvikling. 

 
Regionen har hatt stor befolknings- og sysselsettingsvekst i 40 år. 
Veksten har bl.a. vært mulig fordi regionen har tilbudt gode og attraktive 
næringsområder til bedrifter. Bedriftenes vekst og lokalisering har hatt 
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Tema Konsekvensutredning 

 Arealbruk og 
prinsipper for 
funksjonsblanding 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stor betydning for hvordan regionen som helhet har utviklet seg. Antall 
arbeidsplasser har økt mest i byområdet. Forus har stått for den største 
veksten i antall arbeidsplasser. I den senere tid har området opplevd en 
relativ sterk reduksjon i etterspørsel etter næringseiendom, spesielt i 
2015 - 2016, men er fortsatt det klart største arbeidsplassområdet i 
regionen.  
 
Kapasitet i regionen 
Asplan Viak har beregnet kapasitet av næringsarealer i regionen. 
Funnene er følgende. 

 Betydelig usikkerhet i framtidig arealbehov da arealbehovet pr 
arbeidsplass er ulikt og sysselsettingsvekst er ulikt også. Plassering 
innenfor næringskategori og regionen er av betydning også.  

 Det forventes ikke arbeidsplassvekst i kategori III. Arealbehovet vil 
være drevet av andre faktorer enn sysselsettingsvekst 

 33000 arbeidsplasser kan plasseres i stavangerregionen, og dette 
utgjør 1300000 m2 BRA. (40 m2 pr arbeidsplass). 

 
Høy kapasitet Forus.  
Dagens utnyttelse er på 90%BRA, mens nullalternativ tillater mellom 
160% og 250% BRA.  Dersom utnyttelsesgradene i retningslinjer for 
regionale næringsområder i Regionalplan Jæren legges til grunn, viser 
regional næringsarealstrategi for Stavanger regionen 2015 at 
kapasiteten og restpotensialet i Forusområdet er så stort at hele den 
forventete sysselsettingsveksten i regionen vil kunne skje innenfor de 
eksisterende næringsarealene. Rapporten viser ellers at selv uten 
relokalisering av arealkrevende virksomheter, vil Forusområdet kunne 
romme en vesentlig del av regionens forventede sysselsettingsvekst. 
 
Anbefalinger Asplan Viak 
Ikke behov for nye allsidige næringsarealer med høyurbaniseringsgrad. 
Sysselveksten fram til 2040 kan godt legges til rette innenfor 
eksisterende arealer. Ved knapphet er det mulig at kategori III må flytes 
ut av kat. I og II – områdene. Det skal settes av tilstrekkelig areal til 
kategori III virksomheter for å få det til.  
 
Vurdering 
Suppleres før politisk behandling 
 
Konklusjon 
Tilrettelegging for industri (lager inkludert) og kombinerte næringer i 
planforslaget IKDP påvirker arealdisponeringen for kategori II og III 
virksomheter positiv med bakgrunn i Asplan Viaks funn og i 
næringsarealstrategien for Stavanger regionens rapport.  
 

Arealdisponering    
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Tema Konsekvensutredning 

 Arealbruk og 
prinsipper for 
funksjonsblanding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Arealdisponering. Hvordan påvirker tilrettelegging for industri og 
kombinerte næringer fordelingen mellom kategori 1,2 og 3 
virksomheter i Forus området? 

Næringsarealstrategien for Stavanger regionen samt underliggende 
rapport fra Asplan Viak viser at det er ikke behov for å legge til rette for 
nytt næringsareal, men at det bør være fokus på kategori III og i mindre 
grad kategori II virksomheter.  
 
Fordeling mellom kategorivirksomheter I, II og III over Forus 
Nullalternativ samt planforslag IKDP åpner opp for alle 
næringskategorier I, II og III.  

 Nullalternativ regner med etablering av alle områdene i tråd med 
gjeldende reguleringsplaner. Disse detaljreguleringsplaner har stort 
fokus på kategori I og i lavere grad kategori II virksomheter. 
Disponering for arealkrevende virksomheter kategori III på Forus står 
dermed under press, der alle virksomheter er tillatt.  

 Planforslag IKDP tilrettelegging for industri og kombinerte næringer, 
kategori III og II, har en strategi der kontorandelen og 
utnyttelsesgraden økes desto nærmere en er til bussveien. Det 
gjennomføres virkemidler i planen som har fokus på å sette av 
områder bedre til arealkrevende og mellom arealkrevende 
virksomheter.  

 Ved en stor overkapasitet i regionen i spesielt kategori I 
virksomheter (se ovenfor under vurderingene til spørsmål 1.), gir 
nullalternativet ikke vesentlige premisser å stimulere kategori II og III 
virksomheter. Nullalternativet truer dermed utviklingspotensial for 
de spesielt på Forus høy etterspurte kategori II virksomheter. 
Overskudd i kategori I områder vill medføre en skeiv fordeling i 
arealdisponering og bruksmuligheter.  

 
Fordeling mellom kategori I, II, og III på Forus tabell Suppleres før 
politisk behandling 

 Nullalternativ IKDP Forus 

Industri (% av total 
areal) 

  

Kontor (% total areal)   

Kombinerte 
virksomheter (% total 
areal) 
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Fordeling av kategori I,II og III virksomheter over Forus 

 
Nullalternativ.  
 

 
Planforslag IKDP Forus 
 
Planforslag IKDP legger til rette for alle tre kategorier, sliksom 
nullalternativet også gjør.  
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Tema Konsekvensutredning 

 Arealbruk og 
prinsipper for 
funksjonsblanding 

 
 
 
 

I forhold til nullalternativet er det en tydeligere plassering av høy 
urbaniserte områder og arealkrevende virksomheter.  
Dette gir en bedre langsiktig utvikling og forutsigbarhet for industri og 
kombinerte næringer, fordi disse blir ikke truet av kontorutviklinger.  
 
Foreslått fordeling av kategoriene over Forus støtter bedre opp mot 
transportfordelingen fordi noen utvalgte steder blir prioritert og kan få 
fullstendig utvikling innenfor planhorisont. Dermed frigjør planforslag 
også etableringsmuligheter for industri og kombinerte næringer. Noe 
som virker positiv for planens robusthet og fremtiden.  
 
Med å gi laver utbyggingspotensial og kontorandel lengre vek fra 
bussholdeplassene, og bestemmelser som sikrer kun industri og 
kombinerte virksomheter industri – kontorvirksomheter, vurderes 
fordelingen mellom alle kategoriene og av kategoriene over Forus bedre 
enn nullalternativet.  
 
Konklusjon 
Fordeling mellom kategori I, II, og III virksomheter over Forus og 
fordeling av kategori I, II og III virksomheter over Forus vurderes positiv.  
 

Arealbruk og arealberedskap    

 
 

 Næringsutvikling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Framtidig tilpasningsevne /omstillingsevne.  
Hvordan påvirker tilrettelegging for industri og kombinerte næringer 
Forusområdets muligheter å tilpasse seg til fremtidige 
produksjonsprosesser og virksomheter?  
 
Omstilling er et begrep som brukes til å beskrive en rekke typer 
endringer. Omstilling kan beskrives ut fra hva som er gjenstand for 
endring, endringens omfang, endringsdybde, endringskompleksitet og 
innenfor en hvis tidsdimensjon. Omstilling kan også innebære 
forflytning, systemendring og endringer på jobbnivå.  
Omstillingsevne henger i stor grad sammen med næringslivets behov å 
endre. Omstillingsevne av næringsliv henger i stor grad sammen med 
næringslivet evne til å organisere seg i en annen måte. Det er stort sett 
organisatoriske tiltak der IKDP Forus har lite influens på. I sammenheng 
med IKDP Forus er relevante spørsmålet i hvilken grad IKDP tillater 
omstilling for eksisterende næringer og nye etableringer.  
 

 Planforslag legger fortsatt til rette for hovedsakelig næring (industri, 
kombinasjonsvirksomheter og kontorer). Omstilling kan skje 
innenfor nåværende og framtidige bygg i samme grad enn ved 
nullalternativet. Omstilling er som gjengitt mest 
prosess/organisasjonsmessig. Konsekvenser vurderes derfor 
nøytralt.  

 IKDP og tilrettelegging for industri og kombinerte næringer er 
planlagt innenfor differensierte områder med differensiert grad av 
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Tema Konsekvensutredning 

 
 

 Næringsutvikling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Transport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utnytting, kontorandel, og transporttilgjengelighet, noe som utgjør 
valgmuligheter for nye virksomheter. Per nå er det ikke klar hva 
framtidige næringer trenger. Suksesskriteriene for framtidens 
næringsliv og trender andre steder i verden peker i en retning der et 
høyverdig arbeidsmiljø blir viktigere. Forbedrete områdekvaliteter 
gir et mer høyverdig arbeidsmiljø. Områdekvalitet er tema gjennom 
hele Forus. Planforslag IKDP Forus legger i større grad enn ved 
nullalternativet til rette for det med blant annet bredere grøntdrag 
og forbedret gang- sykkeltilgjengelighet for alle næringer gjennom 
alle områder. Konsekvensene for (potensial for) omstillingsevne for 
industri og kombinerte næringer iht tilrettelegging for disse 
virksomheter vurderes derfor positiv i IKDP Forus.  

 Planens generelle formål og bestemmelsene gjør at de eksisterende 
og de fleste framtidige industri og kombinerte virksomheter kan 
fortsatt bli værende eller kan etablere seg på Forus. Formål og 
bestemmelser legger til både gjennom ny etablering og gjennom 
transformasjon/tilpasning av eksisterende bygg til rette for industri 
og kombinerte virksomheter. Når det gjelder omstillingsevne vil 
nullalternativ og planforslag ha omtrent samme konsekvensene. 
Konsekvensene vurderes derfor nøytralt. 

 
Konklusjon 
Samlet sett vurderes fremtidstilpasning for tilrettelegging for industri og 
næring som positiv på grunn av forbedrete områdekvaliteter som er en 
premiss for høyverdige arbeidsmiljø som henger samen med 
innovasjonsrike miljø.  
 

Fremtidstilpasningsevne / omstillingsevne    

 
4. Konkurransekraft lokalt og regionalt.  Hvordan vil tilrettelegging for 

industri og kombinerte næringer påvirke Forusområdets 
konkurransekraft lokalt og regionalt?   

 Strategisk beliggenhet herunder transport- og infrastruktur, 
attraksjon og image ved tilrettelegging for industri og kombinerte 
næringer.  

Strategisk beliggenhet omfatter markedsmessige forhold, infrastruktur 
og områdets omdømme/ profilering. 
 
Transport 
Lokal 
Planens tilrettelegging for Industri og kombinerte baseres på 
underliggende transport- og veisystemer. Det henvises for en vurdering 
av arealstrategien for tilrettelegging for industri og kombinerte næring 
derfor primært til avsnitt om økte andeler miljøvennlig transport, avsnitt 
5.5.3.   
 
(Suppleres før politisk behandling) 
 

Konkurransekraft transport lokal    
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 Næringsutvikling 

 Transport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkurransekraft transport regional    

 
Image 
En del industribedrifter påfører sine nære omgivelser negative effekter i 
form av støy, støv, lukt eller risiko. De er derfor avhengig av en 
lokalisering som sikrer dem langsiktig og effektiv skjerming med hensyn 
til boligutbygging og institusjoner. Forutsigbare rammebetingelser i form 
av tilstrekkelige utviklingsmuligheter og skjerming betyr som regel mer 
enn et områdes image, omdømme og estetiske kvaliteter.  
 
Selv om disse bedriftene ønsker å trekke seg bort fra de tetteste 
befolkningskonsentrasjonene, er de likevel avhengig av å være sentralt 
plassert i regionen. De leverer varer og utfører transporttjenester for 
andre bedrifter og er følsomme overfor store transportkostnader. Også 
disse foretakene ønsker ofte samlokalisering med tilsvarende 
virksomheter, men behov for tilstrekkelig ekspansjonsrom og armslag 
vurderes oftest som viktigere.  
 
Strategi for tilrettelegging for industri og kombinerte næringer tar 
hensyn til overordnet regelverk. Samme premisser er valide for 
nullalternativet. Planforslag har i tillegg noen spesifikke kvalitetskrav.  
Arealstrategien for tilrettelegging av industri og kombinerte næringer 
bygger ellers opp for en bedre samlokalisering av både industri og 
kombinerte næringer ved tydeligere betingelser om arealutnyttelse, og 
kontorandel.  
 
Konsekvensene for image vurderes som noe som henger sammen med 
summen av de ulikestrategiene som er formulert. Med fokus på å 
definere industri og kombinerte næringer tydeligere vurderes det som 
positiv. Det gis tydeligere rammer, noe som er satt pris på.  
 

Konkurransekraft image lokal    

Konkurransekraft image regional    

 

 Langsiktighet og utvidelsesmulighet 
Under ‘Arealbruk og arealberedskap’ (spørsmål 1) er arealbruk og 
arealberedskap positiv vurdert. For arealkrevende bedrifter er det viktig 
å ha langsiktig fleksibilitet og trygghet for lokaliseringen. For store 
nyetableringer og relokalisering av virksomhet er det i dag begrenset 
tilgang på store næringstomter for industri- og lagerbedrifter, det gjelder 
både nullalternativet også planforslaget. 
Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer gir et langsiktig 
utviklingsperspektiv for både eksisterende og nye industri og kombinerte 
næringer. Planen har stor kapasitet til det. Nullalternativet har enda mer 
m2 BRA tilgjengelig, men gjeldende rammer gir kontorer mer 
muligheter. Nettopp det kan gi en trussel for industrinæringer og 
kombinerte næringer på sikt, fordi kontorer presser industri og 
kombinasjonsnæringer ut av Forusområdet, og dermed svekke Forus sin 
konkurranserolle som regionalviktig næringsområde.  
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 Næringsutvikling  

 Transport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Næringsutvikling 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Konkurransekraft langsiktighet og utvidelsesmulighet lokal    

Konkurransekraft langsiktighet og utvidelsesmulighet 
regional 

   

 

 Næringsstruktur og klyngefordeler 
Næringsarealstrategien for Stavanger viser følgende. 
<<God struktur kan gi økt attraktivitet og effektiv utnyttelse for industri 
og lager virksomheter. Generelt betraktes regionen som én arena for 
klynge- og verdikjedebetraktninger, ikke det enkelte næringsområde. 
Innenfor noen få områder kan det være en fordel å spesialisere 
bedriftsmiljøet. Eksempler på dette er oljeservice, logistikk og handel. En 
etablering av bransjemiljø i et definert område kan gi området bedre 
struktur og det kan bli mer attraktivt, og mer gi effektiv utnyttelse av 
infrastruktur/utstyr.  
Kontorbedrifter foretrekker kontorområder i kombinasjon med handel og 
bolig. Kontorbedriftene lokaliserer seg fortrinnsvis i rene kontorområder 
der kombinasjon med handel og bolig er et pluss. Imidlertid kan deres 
lokalisering også være styrt av andre forhold som nærhet til sentrale 
enkeltbedrifter og institusjoner, eierforhold til grunn, eller ønske om å 
være en del av et mer sammensatt næringsmiljø med ulike typer 
virksomhet.>> 
 
Tilrettelegging for industrivirksomheter og kombinerte næringer i 
planforslaget støtter opp mot funnene i næringsarealstrategien. Selv om 
nullalternativet har også en arealstrategi som skiller etter avstand til 
kollektivtransport, er den arealstrategien innenfor IKDP tydeligere med 
strengere krav om kontorandel, areal BRA og mange andre krav som 
styrker mulig etablering av kunnskapsklynger, møtesteder med mer. Det 
gjelder særlig kjerneområdene (se neste strategi 5.5.2).  
 

Konkurransekraft næringsstruktur og klyngefordeler lokal    

Konkurransekraft næringsstruktur og klyngefordeler 
regional 

   

 

 Kombinasjon bolig og næring 
Industri består primært av vareproduserende bedrifter og bedrifter so 
driver med lager/engros og transport. Disse bedriftene vil først og fremst 
være opptatt av nærhet til det overordnete vegsystemet, nærhet til 
sentrale terminaler og gode forhold for godstransport samt gode 
parkeringsforhold.  
 
En del industribedrifter påfører sine nære omgivelser negative effekter i 
form av støy, støv, lukt eller risiko. De er derfor avhengig av en 
lokalisering som sikrer dem langsiktig og effektiv skjerming med hensyn 
til boligutbygging og institusjoner.  
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 Næringsutvikling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Både nullalternativ og tilrettelegging for industri og kombinerte 
næringer og IKDP Forus forutsetter at Forus skal fortsatt være næring. 
Konsekvenser for konkurransedyktighet både lokal og regional er 
dermed lite, og vurderes som nøytralt.  
 

Konkurransekraft næringsstruktur og klyngefordeler lokal    

Konkurransekraft næringsstruktur og klyngefordeler 
regional 

   

 

 Kommunenes rolle  
Kommunenes rolle er viktig i både lokal og regional konkurransekraft. 
Kommunenes rolle kan både gjennomføres ved nullalternativet og 
tilrettelegging for industri og kombinerte næringer i henhold til IKDPs 
planforslag. Uansett er det et organisatorisk tiltak.  
Kommunenes rolle iht konkurransekraft vurderes derfor som nøytralt 
både lokal og regional.  
 

Konkurransekraft kommunenes rolle lokal    

Konkurransekraft kommunenes rolle regional    

 
Konklusjon 
Med hensyn til konsekvensene for konkurransekraft for industri og 
kombinerte næring ble følgende vurdert: 

 strategisk beliggenhet herunder transport- og infrastruktur, 
attraksjon og image 

 langsiktighet og utvidelsesmulighet 

 næringsstruktur og klyngefordeler 

 kombinasjon bolig og næring 

 kommunenes rolle 
 
samlet sett vurderes konsekvensene for tilrettelegging for industri og 
kombinerte som lett positiv, både på lokalt og regionalt nivå.  
 

Konkurransekraft lokal    

Konkurransekraft regional    

 
5. Arbeidsplasser. Hvordan påvirker tilrettelegging for industri og 

kombinerte næringer muligheter for nye arbeidsplasser i Forus 
området?  

 
Suppleres før politisk behandling 
 
 

Arbeidsplasser    

 
6. Naboskap. Hvordan påvirker tilrettelegging for industri og 

kombinerte næringer tilgrensende områder? (miljø, trivsel). 
Positive konsekvenser 
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TILRETTELEGGING FOR INDUSTRI OG KOMBINERTE NÆRINGER. 

Tema Konsekvensutredning 

 
 

 Næringsutvikling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I forhold til nullalternativet legger planforslag IKDP tydeligere til rette for 
godt naboskap.  

 Ved å stimulere etablering av industrivirksomheter med laver 

arealutnyttelse og lavest mennesketetthet lengst veg fra 

kollektivtransportrutene langs hovedveier for næringstransport og 

biler skjermes mer følsomme områder som kjerneområder og 

boligområder mot støy, støv og dårlig luftkvalitet, da 

industrivirksomheter er ikke så følsom for det. Dette vurderes 

positivt. 

 Konsentrasjon av industri- og produksjonsvirksomheter, samt 

kombinerte næringer vill også forebygge utveksling av ulemper 

mellom mer følsomme næringer som kontor og servicefunksjoner 

innenfor kjerneområdene. Dette vurderes som positiv. Og gir 

næringer langsiktig forutsigbarhet og utviklingsrom.  

 Ved å konsentrere både areal intensive virksomheter et sted og areal 

ekstensive virksomheter et annet sted stimuleres også 

trafikkløsninger: satsing på kollektivtransport, gange og sykkel får 

med dette positiv konsekvens. 

 Ved godt naboskap får området et løft. Områdenes identitet og 

opplevelse bidrar til et bilde der næringsliv har utviklingsmuligheter.  

 
Negative konsekvenser 

 Konsentrasjon av miljøbelastende virksomheter et sted kan gi et 

lokalt økt miljøpress.  

 Konsentrasjon av industrivirksomheter kan skal ta bort 

utviklingsmuligheter for enkelte grunneiere. For Forus som helhet gir 

det allikevel klarhet og forutsigbarhet.  

 
Konklusjon 
Samlet sett vurderes tilrettelegging for industri og kombinerte 
virksomheter som positiv. 
 

Trivsel/naboskap    

 
 

 Stedsidentitet 
) 

Stedsidentitet 
7. Hvordan påvirker tilrettelegging for industri og kombinerte næringer 

områdets eksiterende stedskvaliteter?   
Suppleres før politisk behandling 
 
 

Eksiterende stedskvaliteter    
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TILRETTELEGGING FOR INDUSTRI OG KOMBINERTE NÆRINGER. 

Tema Konsekvensutredning 

 
8. Hvordan påvirker tilrettelegging for industri og kombinerte næringer 

eksiterende bygningsstrukturer og bygningsmasse?   
Suppleres før politisk behandling 
 

Bygningsstrukturer og bygningsmasse    

 
9. Hvordan påvirker tilrettelegging for industri og kombinerte næringer 

freda eller regulerte kulturminner og kulturmiljø. 
Suppleres før politisk behandling 
 

Kulturminner og kulturmiljø    

 
 

  

 Folkehelse 
martin 

Folkehelse  
1. Hvordan vil tilrettelegging for industri og kombinerte næringer 

påvirke øke forurensningskilder? 

Suppleres før politisk behandling 
 

Forurensningskilder    

 
 

2. Hvordan vil tilrettelegging for industri og kombinerte næringer 

påvirke støy og støv forhold 

Suppleres før politisk behandling 
 

 

Støv og støyforhold    

 
3. Hvordan påvirker tilrettelegging for industri og kombinerte næringer 

påvirke utskifting og drenering av luft? 

Suppleres før politisk behandling 
 

Drenering av luft    

 

4. Hvordan påvirker tilrettelegging for industri og kombinerte næringer 

luftkvalitet? 

Suppleres før politisk behandling 
 

Luftkvalitet    

 
 

 

 ROS 
martin 

 
ROS 
Suppleres før politisk behandling 
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TILRETTELEGGING FOR INDUSTRI OG KOMBINERTE NÆRINGER. 

Tema Konsekvensutredning 

 
 
 
 

 
10. Hvordan påvirker tilrettelegging for industri og kombinerte næringer 

sårbarhets og risikoforhold i Forusområdet?  
 

Ros    

 
 

Samlet vurdering Alle temaene samlet er vurdert med hensyn til tilrettelegging for industri 
og kombinerte næringer. Det konkluderes at konsekvensene samlet sett 
for IKDP Forus med hensyn til tilrettelegging for industri og kombinerte 
næringer vurderes som positiv.  
 

Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer    

 
 

 

5.5.2 Etablering av kjerneområder: indikatorer, vurderinger og konsekvensutredningen 
Indikatorer 

 Areal og plassering av areal avsatt til lokalsenter, bydelssenter. 

 Areal og etableringsmuligheter for funksjoner som industri – kontor – 

kombinasjonsvirksomheter – offentlig og privat tjenesteyting – bolig med mer.  

 Suksesskriteriene:  

o Avstand 

o Fleksibilitet 

o Grad av utnytting 

 Levekår 

 Vekst i verdiskaping4, arbeidsplassvekst, produktivitet 

 Produktivitetsendring5. 

  

 

Kunnskapsgrunnlag 

Dokumenter / seminarer 

 Bedriftsintervjuer 

 Greater Stavanger, Utredning av behov for nye næringsarealer (12.11.2014; Asplan Viak). 

 Stedsanalyse, utnyttingsgrad (07.08.2017; KAP) 

 Fortettingspotensial kategori 2/3 Typologier (07.08.2017, KAP) 

 Kunnskapsinnhenting om næringslivets lokaliseringspreferanser, en rapport fra Rogalands 
Fylkeskommune (mai 2015 Asplan Viak As). 

 UIS / IRIS møter i 2016 / 2017 

 Notater til styringsgruppe om næringsutvikling på Forus i 2017 

                                                           
4 Verdiskaping er et uttrykk for hvilke verdier en bedrift skaper, målt i kroner, som kan fordeles til eiere, 

ansatte, skatt og de som finansierer bedriften) (Produktivitet handler om hvor mye vi får ut av økonomiske 
innsatsfaktorer – arbeidskraft og investeringer) 
5 Produktivitet handler om hvor mye vi får ut av økonomiske innsatsfaktorer – arbeidskraft og investeringer 
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 Notater til styringsgruppe om kjerneområdene og arbeidsplassintensiv virksomhet på Forus i 
2017 

 Næringsforeningen 

 Greater Stavanger 

 

Bakgrunn 

Suppleres før politisk behandling 
 

Vurdering og konsekvensutredning 

ETABLERING AV KJERNEOMRÅDER 

Tema Konsekvensutredning 

 Arealbruk og 
prinsipper for 
funksjonsblanding 
 

1. Arealdisponering. Hvordan påvirker etablering av kjerneområder 
sentrumsområdene i Sola, Stavanger og Sandnes? 

 
Kommuneplanenens arealstrategi er klar: Kommunene skal styrke sine 
sentrumsområder. Næringsareal på Forus skal ikke få et lokalsenter eller 
bydelssenter som utfordrer dagens sentrumsområder.  
Nullalternativ legger til rette for næring, handel tillates i tråd med 
Regional Plan Nord Jæren. Offentlig og privat tjenesteyting tillates i 
gjeldende reguleringsplaner lit spredd over Forus. 
Planforslag legger til rette for kjerneområder der arbeidsplasser skal 
være konsentrert. Tjenesteyting og begrenset nærservice som for 
eksempel nærbutikk inntil 1 000 m2 kan etableres innenfor 
kjerneområdene. Et lokalsenter/bydelssenter kan omskrives som: 
Lokalt senter betjener befolkningen i et større nærområde og har en del 
handel og tjenesteyting som primært er rettet mot stedets befolkning. 
Bydelssenter dekker handels-, tjenester og arbeidsplassbehov for 
kommunen, men kan også ha betydning ut over egen kommunegrense. 
Er ofte administrasjonssenter for en kommune. 
 
Det er ikke mål i planen at kjerneområdene – inkludert Tvedt senteret – 
skal få lokalsenter- eller bydelsenterfunksjon. Nyetablering av handel – 
unntak maksimum en nærbutikk med inntil 1 000 m2 handelsareal pr 
etablert nærbutikk pr kjerneområde for å betjene ansatte i 
kjerneområdene - er ikke regulert i planen. Handel i som vesentlig 
element av sentrene i Sandnes, Sola og Stavanger blir i så fall i veldig 
liten grad berørt. I forhold til nullalternativ vurderes konsekvenser for 
handel derfor som nøytral: ingen konsekvenser.  
 

Berøring av Sentrumsfunksjoner: Handel    

 
Kjerneområdene tillater rent kontorformål. Sentrene i Sandness , Sola og 
Stavanger tillater også  kontorer. Forus – både nullalternativ og 
planforslag der det legges spesielt til rette for kjerneområder – vil være 
et alternativ for bestemte næringer som kunne ha tenkt seg å plassere 
også i sentrum. IKDP Forus samler rene kontorer innenfor 
kjerneområdene. Det økes utnyttelsesgraden noe.  
 
Suppleres før politisk behandling 
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ETABLERING AV KJERNEOMRÅDER 

Tema Konsekvensutredning 

 

Arealbruk og prinsipper for funksjonsblanding    

 
 

 Næringsutvikling 
Simon (Anne) 

 

2. Funksjonsblanding. Hvordan påvirker etablering av kjerneområder 
mangfoldet av næringsvirksomhet i Forusområdet?  

Nullalternativ legger til rette for næring omtrent på hele Forus. Innenfor 
Solas del av Forusplanområde er det på kommuneplan nivå satt av deler 
til kombinert formål industri – kontor. Gjeldende reguleringsplaner i hele 
området legger til rette for en blanding av både industri og kontor med 
ulik kontorandel. Øvrige funksjoner er begrenset tillatt i de ulike 
reguleringsplaner 
 
Nullalternativ 

 Kontor Utnytting 
min 

Utnytting 
maks 

Industrisone 
 

     % 40% 150% 

Influensområdebussvei 
 

80-100% 80% 200% 

kjerneområde 
 

100% 200% 250% 

(tallene må sjekkes).  
 
planforslag 
Planforslag legger til rette for et klart funksjonsskille mellom ulike 
delområder:  

 Kontor Utnytting 
min 

Utnytting 
maks 

Industrisone 
 

20% 40% 120% 

Influensområdebussvei 
 

70% 70% 150% 

kjerneområde 
 

100% 200% 400% 

 
Kontorandelen per bygg er lav utenfor influensområde bussvei og 
kjerneområdene, mens den øker desto bedre høyverdig kollektivtilbudet 
er. Innenfor kjerneområdene er 100% kontorandel tillatt.  
 
Innenfor kjerneområdene får næringslivet mest fleksibilitet: her er ulike 
kombinasjoner av virksomheter mulig, noe som inviterer til konsentrert 
funksjonsblanding av ulike type næringer. Det er innenfor 
kjerneområdene også satt av områder til kombinert formål. Her er det 
enda mer funksjonsblanding mulig (bolig, tjenesteyting, nærbutikk med 
mer). Nullalternativ tillater i gjeldende planer en blanding av 
virksomheter. Innenfor områder avsatt til kjerneområdene er det noe 
mer fleksibilitet i planforslag.   
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ETABLERING AV KJERNEOMRÅDER 

Tema Konsekvensutredning 

Kontorandelen per bygg er lav utenfor influensområde bussvei og 
kjerneområdene, mens den øker desto bedre høyverdig kollektivtilbudet 
er. Innenfor kjerneområdene får næringslivet mest fleksibilitet, mens 
også innenfor influensområde bussvei fortsatt skal være store 
muligheter å etablere typisk kombinasjonsvirksomheter. Kontorandelen 
per bygg minker innenfor influensområde bussvei noe.  
Kjerneområdene får muligheter for tjenesteyting og nærbutikk 
 
Tilsammen med økt utnyttelsesgrad og fortettingsmuligheter gir 
planforslaget innenfor kjerneområdene mer anledning til å tilpasse 
funksjonsblanding enn i samme områdene i nullalternativet.  
 

funksjonsblanding    

 
3. Suksesskriteriene. Hvordan påvirker etablering av kjerneområder 

næringslivets muligheter til: 

 Transport og adkomstforhold 

 Møteplasser 

 Fleksibilitet, robusthet og forutsigbarhet 

 Arealutnyttelse 

 Estetikk 

 Miljø og tilstøtende funksjoner 

 
Transport som suksesskriteria for kjerneområder 
Nullalternativet legger til rette for bussvei og en sone med høy 
urbaniseringsgrad. Innenfor denne sone er det bussveien som skal ta 
transport, gjennom kollektivtransport i tillegg eksisterende gang- og 
sykkelforbindelser og bil på eksisterende veinettverk. I nullalternativet 
blir ellers nåværende veinettet opprettholdte og er det ikke særskilt 
fokus å etablere forbedrete gang- og sykkelforbindelser.  
Planforslagets tiltak er høy utnyttelse, til dels stenging av veier 
(Åsenveggen, Forusbeen); lav parkeringsdekning for bil og fokus på 
bussvei, kollektivtransport, mobilitetspunkt og etablering av flere gange- 
og sykkelveier.  
 
Innenfor kjerneområdene skal høyest andel arbeidsplasser plasseres, 
utbygging tilknyttes til mobilitetspunkter (bussvei, gang- sykkelvei med 
service).  
 
Konsekvensene av disse tiltak vil være at spesielt kjerneområdene får et 
bedre utvalg av ulike transportmidler. Dette vil medføre reisevaner som 
støtter opp å oppnå 0-vekstmålet.  
Høy tetthet langs transportårene vil også medføre synlighet for 
høykompetente virksomheter.  
IKT muligheter vurderes å være på samme nivå i både nullalternativet og 
planforslag. Å legge til rette for et datanettverk er muligens noe billigere 
i høy konsentrerte områder, men da trenger et nettverk også ha økt 
kapasitet.  
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ETABLERING AV KJERNEOMRÅDER 

Tema Konsekvensutredning 

Konsekvensene for transport vurderes generell sett som positiver som 
følge av å etablere kjerneområdene en ved å gjennomføre 
nullalternativet.  
 
Møteplasser som suksesskriteria for kjerneområder  
Intensitet og utnytting av områdene der kjerneområdene er planlagt er i 
planforslaget høyere enn i nullalternativet.  
Både nullalternativet og planforslaget legger til rette for å etablere 
møteplasser (offentlig, felles, privat) innenfor og utenfor bygninger.  
Planforslag legger til rette for urbanakser og har stort fokus på 
uteoppholdsarealer og grønnstrukturer. I tillegg åpne fasader og 
attraktive 1. etasjer. 
Sannsagt er konsekvensene for å legge til rette for møteplasser i 
planforslaget tydeligere men ikke utelukket i nullalternativet. 
Suksesskriteriet for å lykkes med møteplasser er at det finnes 
tilstrekkelig antall av disse og nok brukere / antall ansatte. Ved 
planforslagets høyere tetthet er en konsekvens at det lykkes lettere med 
møteplasser der kunnskap og erfaringer blir delt. Nullalternativ legger 
ikke spesielt til rette for møteplasser. Konsekvenser for møteplasser gir 
dermed positivt utslag for planforslaget.  
 
Fleksibilitet som suksesskriteria for kjerneområder 
Nullalternativet legger godt til rette for fleksibilitet. Innenfor 
kjerneområdene tillates både kontor- og industrivirksomheter, og 
kombinasjons av industri- og kontor virksomheter. Rammer fra 
Regionalplan Nord Jæren ligger til rette, og har allerede sonert Forus: 
stort sett er Forus avsatt til høy urbaniseringsgrad.  
Planforslaget legger til rette for begrenset fleksibilitet innenfor 
tydeligere rammer. Område for høy urbaniseringsgrad har blitt 
innstrammet tydeligere for å styre arbeidsintensive og arbeidsekstensive 
arbeidsplasser, spesielt innenfor kjerneområdene. Planforslaget legger til 
rette for tre soner på Forus med ulik andel industri, og 
kontorarbeidsplasser. Innenfor disse soner er det fortsatt stor 
fleksibilitet. Konsekvenser for fleksibilitet generelt sett vurderes derfor 
som nøytral i henhold til nullalternativet, og negativ for kjerneområdene, 
da det innenfor kjerneområdene fokus er på kun kontorarbeidsplasser.  
 
Arealutnyttelse som suksesskriteria for kjerneområder. Suppleres før 
politisk behandling 
 

 Nullalternativ Planforslag 

Arealreserve pr tomt 
i kjerneområdene 

Suppleres før politisk 
behandling 
 

 

Arealutnyttelse pr 
tomt i 
kjerneområdene 
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ETABLERING AV KJERNEOMRÅDER 

Tema Konsekvensutredning 

Arealfleksibilitet pr 
tomt i 
kjerneområdene 

  

 
Nullalternativet Legger til rette for relativ beskjeden arealutnyttelse i 
henhold til planforslaget. Dermed er areal reserve noe mindre enn i 
planforslaget. Fleksibilitet i arealbruk pr tomt i nullalternativet er noe 
større (funksjonsfleksibilitet). Men Planforslaget legger til rette for 
kombinert formål, og dermed andre funksjoner enn næring. 
Planforslaget har i tillegg bestemmelser som sikrer at transformasjon og 
fortetting må vurderes foran ny utbygging.  
 
Med at planforslaget legger til rette for noe høyere arealutnyttelse enn 
nullalternativet, har spesielt fokus på kjerneområdene, og krever 
smartere arealutnyttelse, vurderes konsekvensene av planforslaget som 
positiv.  
 
Estetikk som suksesskriteria for kjerneområder.  

 Estetikk er viktig i forhold til omgivelser, områdeidentitet og 
tiltrekningskraft på andre bedrifter. 

 Vedlikehold av bygg og utearealer (lagring og uteoppholdsareal) kan 
bidra til trivsel og attraktivitet. 

 Næringslivet verdsetter estetikk, men den skal være funksjonell 
 
 
Harde tiltak 
Estetiske elementer som kan ha konsekvenser er forskrifter om 
utforming av bygninger i bestemmelsene både i nullalternativet og i 
planforslaget. Andre tiltak er utforming/mengden av uteoppholdsareal – 
grønnstruktur, etablering av urbanakse  
 
Myke tiltak 
Myke tiltak er organisering av funksjoner innenfor et bygg, å skape 
identitet, og vedlikehold av bygg / område 
 
Planforslag satser på attraktive kjerneområder, attraktive første etasjer 
og uteoppholdsareal/torg/rom. Planforslaget gjør det med blant annet 
grøntdrag og urbane akser. Ellers er det samme fokus på estetikk enn i 
nullalternativet. Konsekvensene for estetikk vurderes derfor nøytralt til 
positivt.  
 
Miljø og tilstøtende funksjoner som suksesskriteria for kjerneområdene.  
4. Støv, røyk, lukt er ikke bare forhold som må ivaretas mellom næring 

og bolig, men også mellom ulike typer bedrifter og mellom ulike 
næringskategorier. På Forus Vest finnes ikke næring som har mye 
utslipp.   

Fokusert på kjerneområdene / utvalgte bussholdeplassene forslår 
planforslag høy tetthet av arbeidsintensive virksomheter og mest 
kontorvirksomheter, og kombivirksomheter. Begrenset også 
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ETABLERING AV KJERNEOMRÅDER 

Tema Konsekvensutredning 

funksjonsblanding. Nullalternativet legger til rette for samme 
virksomheter.  
Både nullalternativet og planforslag skal oppfølge forskrifter og lovverk 
om miljø. Planforslag har en del bestemmelser som fokuserer å nå et 
tryggere miljø. Konsekvensene av mest kontorarbeidsplasser og fokus på 
uteoppholdsareal og kvalitet vil medføre færre utslipp av støvende, 
røykende og luktende virksomheter. Konsekvensene av planforslaget vil 
være positivere enn ved nullalternativet. Derfor vurderes konsekvensene 
av planforslaget som positiv.  
 

suksesskriteriene    

 
5. Naboskap. Hvordan påvirker etablering av kjerneområder 

tilgrensende områder og ansatte på Forus? (miljø, trivsel). 
 
Planforslag legger til rette for samme næringskategorier enn 
nullalternativet. Innenfor planforslaget er det fokus å samle visse 
næringer som for eksempel kontorer innenfor de 4 kjerneområdene. 
Ellers industri tettest på hovedveiene. Miljølovverk, og forskrift om miljø 
gjelder uavhengig av planforslag eller nullalternativ. Konsekvenser for 
trivsel for tilstøtende (bolig) områder vurderes derfor nøytralt.  
For ansatte på Forus fokuserer planforslaget mer enn nullalternativet på 
høyverdige uteoppholdsarealer og grønnstrukturer, spesielt langs gang- 
og sykkelforbindelser. Her vurderes konsekvensene for trivsel positiv. 
Samlet vurdering positiv.  
 

Naboskap    

 
 

 Stedsidentitet Stedsidentitet 
6. Hvordan påvirker etablering av kjerneområder eksisterende 

stedskvaliteter? 

 

Forus er stort, og utbyggingen frem til nå har i all hovedsak vært basert 

på nye prosjekter på jomfruelig land.  

  

Nullalternativ 

Alle arealer innenfor planområdet er regulert (i hovedsak til næring), 

men fremdeles er noen områder ubebygde. Behovet for transformasjon 

er ikke tilstede. 

 

Planforslag 

Det legges opp til høy grad av fortetting og byomforming innenfor 

kjerneområdene for å oppnå utbyggingspotensialet. Det er satt krav om 

blant annet kvaliteter i byrom, blågrønne steder og arkitektur for å gi 

områdene stedsidentitet. Det tillates ikke overflateparkering i 
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ETABLERING AV KJERNEOMRÅDER 

Tema Konsekvensutredning 

kjerneområdene, og disse arealene vil kunne bebygges og området 

fortettes.  

Suppleres før politisk behandling 
 

Stedskvalitet    

 
7. Hvordan påvirker etablering av kjerneområder eksiterende 

bygningsstruktur og bygningsmasser.  

Suppleres før politisk behandling 
 
 
 

Bygninsstruktur og bygningsmasser    

 
8. Hvordan påvirker etablering av kjerneområder freda eller regulerte 

kulturminner og kulturmiljø.  

Suppleres før politisk behandling 
 

Kulturminner og kulturmiljø    

 
 

 Transport 
 

Transport 
11. Hvordan påvirker etablering av kjerneområder transporten i 

Forusområdet?  
Suppleres før politisk behandling 
 

Transport    

 
 

 Folkehelse Folkehelse 
9. Virkning for registrerte forurensningskilder. 

Suppleres før politisk behandling 
 

Forurensningskilder    

 
10. Virkning på støy og støv forhold 

Suppleres før politisk behandling 
 

Støy og støv forhold    

 
 
11. Virkning på støynivå og muligheter for ny etablering av 

støyproduserende næringer 
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ETABLERING AV KJERNEOMRÅDER 

Tema Konsekvensutredning 

Suppleres før politisk behandling 
 

Støynivå og nye etableringer av støyproduserende næring    

 
12. Hvordan påvirker planforslaget utskifting og drenering av luft? 

Planforslaget har i bestemmelsene sikret at det for området mellom  
 

Drenering av luft    

 
 

Samlet vurdering Suppleres før politisk behandling 
 

Etablering av kjerneområder    

 
 

 

5.5.3 Økte andeler miljøvennlige transportformer.  
Forus-området har i dag store avstander og høy bilandel. Gjeldende reguleringer legger til rette for 

høy utnyttelsesgrad over spredte områder på Forus. I valg av planprinsipp for planen ble det vurdert 

at en konsentrert utvikling med høy arbeidsplassintensitet og urbane kvaliteter langs kjerneområder 

rundt holdeplasser for bussveien vil gi bedre grunnlag for å oppnå lav bil andel. Utredningene av 

konsekvenser måles i denne omgang i endringene planforslaget legger opp til i forhold til dagens 

regulerte situasjon, utover prinsippet om konsentrert utvikling langs holdeplasser. Altså hvilke 

virkninger endringene som gjøres i denne planen har for transport og tilgjengelighet til/fra Forus for 

alle trafikantgrupper, og oppnåelsen av det overordnede målet om nullvekst i personbiltransporten. 

Med nullvekstmålet menes at økt transportbehov skal dekkes av kollektivtransport, sykkel og gange 

(jf. Nasjonal transportplan). 

 

Indikatorer 

 Endring i turproduksjon til/fra Forus 

 Reisemiddelfordeling  

 Endring i parkeringsdekning 

 Endring i fysisk tilbud og kapasitet for kollektivtransport, hoved- og samleveier, 

næringstransport, sykkel og gange.  

 Lokalisering av virksomheter 

 Bussvei 

 Sykkelstamvei 

 Eksisterende ringveinett 

 Lokalisering av felles parkeringsanlegg 

 

Kunnskapsgrunnlag 

 Reisevaneundersøkelse 

 Reisemiddelfordeling 

 Utregning av utbyggingspotensiale 

 Utregning av parkeringsgrunnlag- og behov 
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 Planer for fremtidig bussvei og sykkelstamvei 

 Overordnet nullvekstmål 

 håndbok V713 trafikkberegning  

 arbeidsplasstetthet fra rapporten «ABC-konseptet i norsk planlegging, Asplan Viak 2003»  

Beregninger ut i fra tilgjengelige reisevanedata (RVU 2013/14) 

 

Vurderinger og konsekvensutredninger 

ØKTE ANDELER MILJØVENNLIGE TRANSPORTFORMER  

Tema Konsekvensutredning 

 Arealbruk og 
prinsipper for 
funksjonsblanding 

 

1. Hvordan påvirker økte andeler miljøvennlige transportformer endret 
reisemiddelfordeling (tilrettelegging for økt andel gange, sykkel og 
kollektivreiser) gjennom bevisst lokalisering av virksomheter? 

 
Planen gir rammer for lokalisering av virksomheter ut fra bedriftenes 
behov og konsekvens for samfunnet. Arealbruksformer er identifisert, og 
anbefaling om lokalisering er gitt for mest mulig optimal og egnet 
arealbruk i forhold til ulike typer transportinfrastruktur, behov for 
transport av arbeidstakere og effektiv gods- og næringstransport. 
Underliggende føringer er redusert transportarbeid gjennom rett 
lokalisering og høy miljøstandard. Et av de viktigste grepene og 
retningsvalgene i planen er utvikling av de fire kjerneområdene sentralt 
lokalisert rundt utvalgte stoppesteder langs bussveien. 
Kontorarbeidsplasser i bygg med høy arealutnyttelse lokaliseres i 
kjerneområdene med 5 minutters gangavstand til kollektivtransport. 
Dette, sammen med prinsipp om å ha like lang eller lengre avstand til 
parkeringshus som til kollektivstopp, vil styrke miljøvennlige reiseformer 
som fremkomstmiddel. Tilrettelegging for kjerneområdene som 
mobilitetspunkt, samt underordning av personbiltrafikken for gange, 
sykkel, kollektiv og næringstransport vil bidra til å styrke miljøvennlige 
reiser ytterligere. 
 

Bidrag til miljøvennlig reisemiddelfordeling gjennom 
lokalisering av virksomheter 

   

 
 

 Transport 
 

1. Hvordan påvirker økte andeler miljøvennlige transportformer det 
fysiske tilbudet og kapasiteten for kollektivtransport 

Det endres ikke noe i tilbudet eller kapasitet for kollektivtransporten i 
IKDP Forus, da planen forholder seg til vedtatt bussveitrasé og vedtatte / 
pågående reguleringsplaner for Bussveien. Plassering og de fysiske 
forutsetningene er dermed i stor grad fastsatt gjennom andre planer.  
 
IKDP Forus har likevel tatt initiativ til å løse det såkalte treghetspunktet 
(eksisterende rundkjøring hvor kommunegrensene Sola, Sandnes og 
Stavanger møtes), hvor man fysisk stenger deler av Åsenvegen, 
Forusbeen og Traktorvegen. Dette vil bedre fremkommeligheten for 
Bussveien betraktelig fra gjeldende situasjon/regulering, da den får 
prioritet i krysset og slipper å vike for annen trafikk. 
 

Endring i fysisk tilbud og kapasitet for kollektivtransport     
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ØKTE ANDELER MILJØVENNLIGE TRANSPORTFORMER  

Tema Konsekvensutredning 

 
2. Hvordan påvirker økte andeler miljøvennlige transportformer det 

fysiske tilbudet og kapasiteten for gående og syklende 
 
Sykkelstamvegen og gang- og sykkelveg langs bussveien ligger til grunn 
for planarbeidet. IKDP Forus fremmer gange og sykkel videre gjennom 
prinsipper om tilgjengelighet og utforming. Gjennom konsentrering av 
arbeidsplasser (og boliger på Forus øst) i gangavstand til 
kollektivtransport, utarbeidelse av kjerneområdene og andre viktig 
holdeplasser som møtested og mobilitetspunkt, vil man fremme gange 
som fremkomstmiddel. Rekkevidden for sykkel er lengre enn for gange. 
Planen foreslår et nytt hovednett for sykkel med prinsipper om: 

 separert trasé fra gående og motorisert trafikk.  

 ha maskevidde-tetthet på 400 meter eller tettere fordi det er et 
område med mange målpunkt. 

 skape sammenheng med det øvrige sykkelvegnettet i de tre 
kommunene. Sammenhenger gjennom planområdet og til 
kjerneområdene. 

 Hovedrutene skal være forbindelser til påkoblingene til 
Sykkelstamvegen. 

 å være tosidig system med sykling i kjøreretningen. 

 Helhet i sykkelplanleggingen på Forus. Det bør vektlegges å bruke 
samme type løsning i samme område og over lengre strekninger. 

Ved etablering av godt utformede gang- og sykkelveger gjennom nevnte 
prinsipper, i et samlet og logisk nett, vil man styrke tilbudet og 
konkurransedyktigheten for myke trafikanter. 
 
Fjerning av veglenker i treghetspunktet frigjør plass til å etablere et 
lesbart system for gående og syklende, samt bedre tilgjengelighet for 
myke trafikanter til holdeplassområder på dette strekket. Fjerning av 
store deler av Forusbeen sør for Tvedt-senteret frigir også plass til å 
skape gode soner for myke trafikanter på deres premisser. Langs 
Åsenvegen slipper gående og syklende å gå parallelt med bussveg og 
bilveg, ettersom bilvegen fjernet. Barrierer for gående og syklende vil 
være krysningspunkter langs bussveien, som fremkommeligheten til 
prioriteres.  
 

Endring i fysisk tilbud og kapasitet for gående og syklende    

 
3. Hvordan påvirker økte andeler miljøvennlige transportformer det 

fysiske tilbudet og kapasiteten på hoved- og samleveinettet 
(hovedvegnett for bil) 

Hovedprinsipp i planen er å underordne personbiltrafikk kollektiv, gange, 
sykkel og næringstransport. Forslag om stenging av Åsenvegen, 
Forusbeen og Traktorvegen vil ikke påvirke hovedveiene i særlig grad. 
Det kan bli en liten økning på avkjørselen fra Solasplitten nord, men 
denne trafikken vil benytte ringveien. Gjennomgangstrafikken på Forus 
Vest vil reduseres med ca 35-40 %. Den resterende del vil forflyttes, 
hovedsakelig mot sør, dvs. Forusbeen sør, som vil få en økning på 185 % 
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ØKTE ANDELER MILJØVENNLIGE TRANSPORTFORMER  

Tema Konsekvensutredning 

og vil være i underkant av 10.000 kjt/døgn. Det kan som følge av dette 
være behov for avbøtende tiltak på Koppholen for å forhindre at 
bilistene foretrekker denne som kjørerute. Også Kanalsletta vil få en 
økning, hovedsakelig vest for kryss med Kanalsletta (N-S). Her vil det 
kunne bli en dobling av trafikken, men den vil likevel være i 
størrelsesorden som en samlevei i boligområder (dvs. rundt 2000 
kjt/døgn). Dette som følge av at man fjerner muligheten for å kjøre øst-
vest langs Åsenvegen og videre i Forusbeen foran Tvedt-senteret. Det 
interne ringveinettet endres som følge av situasjonen i treghetspunktet 
(dagens kryss mellom Forusbeen og Åsenvegen), men ivaretar den 
interne transporten på Forus vest på en god måte. Det kan bli noe kø ved 
kryssing av Bussveien i Maskinveien og Røynebergsletta/Forusbeen sør 
fordi bussene får prioritet. Dette vil kunne skje uansett om Forusbeen 
foran Tvedt-senteret stenges eller ei. Alternativet styrker 
hovedmomentet om at det overordnede vegnettet skal mate til sine 
respektive næringsområder. Endring i tilgjengelighet for personbiler 
vurderes å gi positiv gevinst når det gjelder å nå hovedmålet om 
nullvekst.  
 

Endring i fysisk tilbud og kapasitet på hoved- og samleveier    

 
4. Hvordan påvirker økte andeler miljøvennlige transportformer det 

fysiske tilbudet og kapasiteten for næringstransport 
Hovedprinsipp i planen er at næringstransporten skal prioriteres fremfor 
personbiltransporten, men underordnes gående og syklende. 
Virksomheter med behov for næringstransport skal sikres en lokalisering 
som gjør det effektivt å komme ut på overordnet vegnett. Stenging av 
Åsenvegen, Forusbeen og Traktorvegen vil gi en markant økning av 
trafikk på ringvegen sør for treghetspunktet, og styrker hovedmomentet 
om at det overordnede vegnettet skal mate sine respektive 
næringsområder. Endringene ved treghetspunktet vil gi færre direkte 
ruter for næringstransporten ved interntransport, og må på noen ruter 
gå via ringveien eller omliggende hovedvegnett. Det vil kunne oppstå 
forsinkelse i forbindelse med kryssing av Bussveien på grunn av dens 
høye prioritering gjennom kryssene. Fremkommeligheten vurderes 
likevel å være tilfredsstillende ivaretatt, og vegnettet er dimensjonert for 
større kjøretøy. Ekstern næringstransport til området vil bli lite påvirket 
av endringene.  
Gjennom intervjuer med logistikk- og leverandørfirmaer kom det frem at 
det ikke oppleves som store utfordringer med fremkommeligheten for 
næringstransporten. Det aksepteres at det er noe rushtrafikk som gir 
forsinkelser, men at dette ikke er et stort problem i området i forhold til 
andre områder i landet. Ut fra denne informasjonen er det ikke behov 
for å tilrettelegge med egne felt for næringstransport i flaskehalser. 
Vegnettet for øvrig endres ikke.  
 

Endring i fysisk tilbud og kapasitet for næringstransport     
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ØKTE ANDELER MILJØVENNLIGE TRANSPORTFORMER  

Tema Konsekvensutredning 

 Hvordan påvirker økte andeler miljøvennlige transportformer 
forslaget det fysiske tilbudet og kapasiteten for parkering  

 
Sammen med arealeffektiv lokalisering av virksomheter, fysiske endring i 
tilbud og kapasitet for kollektivtransport, gang- og sykkeltilgjengelighet 
og bilveger, legger planforslaget opp til en ny parkeringsnorm for å 
ytterligere bidra til reduserte klimagassutslipp. IKDPs forslag til ny 
parkeringsnorm innebærer en fast dekning for hele området, med 0,3 
parkeringsplasser per 100m2 BRA. I forhold til dagens situasjon, hvor det 
er stor overkapasitet på parkeringsplasser og svært lite samsvar mellom 
behov og dekning, vil en slik norm bidra til å rydde og samle 
parkeringstilgjengeligheten i Forus-området. 
  
I 2013 gjennomførte Asplan viak en parkeringsregistrering for arbeidet 
med kommunedelplan for parkering på Forus og Lura. Registeringen 
viste at området hadde ca 27.500 parkeringsplasser og ca 19.000 
parkerte biler, som vil si et parkeringsbelegg på ca 70 prosent. Dette er 
1,2 parkeringsplasser per 100 m2 BRA. Kartleggingen viste også at antall 
parkeringsplasser spenner fra område til område, med dekning fra 0,35 
til 3,08 parkeringsplasser per 100 m2 BRA. I tillegg spenner 
parkeringsbelegget fra 7 prosent til 177 prosent. I kartleggingen som KAP 
og Brandsberg-Dahls arkitekter gjennomførte i forbindelse med 
Stedsanalysen for IKDP Forus, viser en høyere parkeringskapasitet i dag 
enn det kartleggingen i 2013 viste. I stedsanalysen anslås dagens 
parkeringskapasitet til å være 31.500 plasser. 
 
Med ny parkeringsnorm på 0,3 vil det gi en p-dekning på 12 407 for hele 
planområdet. Gjennom frikjøpsordning og etablering av felles 
parkeringsanlegg vil man frigi mer areal til utbygging, samt «rydde opp» i 
dagens parkeringssituasjon ved ny utbygging. Reduksjon av antall 
parkeringsplasser og plassering av fellesanlegg i nærhet til 
kjerneområdene vil bidra til å styrke kollektiv-, gang- og sykkelnettets 
konkurransedyktighet, gjennom prinsipp om lik eller større avstand 
mellom arbeidssted og parkeringsanlegg som mellom arbeidssted og 
kollektivholdeplass.  
 
En utilsiktet konsekvens av forslag til norm kan være at omlegging til 
offentlig parkering i anlegg gjennom frikjøpsordninger gir en for langsom 
endring av parkeringssituasjonen i planområdet, og det opprettholdes 
en høy parkeringsdekning. Dette undergraver parkering som virkemiddel 
for å styrke konkurranseflaten til kollektivtransport, gåing og sykling. 
En annen utilsiktet konsekvens av norm med lav parkeringsdekning er 
parkering utenfor oppmerkede parkeringsområder og 
fremmedparkering i gater. Dette er et særlig problem i de områder hvor 
fremmedparkering skjer i tilstøtende boligområder. Aktuelle 
motvirkende tiltak kan være ordinære trafikkregulerende tiltak og 
stimulering til samarbeid om tilgjengelig parkeringskapasitet i 
næringsområdet. 
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ØKTE ANDELER MILJØVENNLIGE TRANSPORTFORMER  

Tema Konsekvensutredning 

Vurdering ut fra bidrag til å nå mål om nullvekst    

 
 

 Klimaregnskap og 
energiplanlegging 

5. Hvordan påvirker økte andeler miljøvennlige transportformer 
områdets evne til å forbedre områdets klimaregnskap? 

Byområdet på Nord-Jæren, med kommunene Stavanger, Sandnes, Sola 
og Randaberg er underlagt 0-vekstmålet, hvor all persontrafikkvekst skal 
tas med gange, sykkel og kollektivtransport. Dette skal bidra til å 
redusere utslipp av klimagasser og omlegging til et mer energieffektivt 
samfunn. 
 
For å finne ut hvor mye man må redusere bilandelen med for å oppnå 
nullvekstmålet har man i arbeidet beregnet turproduksjon for 
planområdet. Dette har blitt gjort ved å først finne teoretisk 
utbyggingspotensiale for IKDP Forus-planen. For å finne bruksarealet for 
de ulike tomtene har vi delt inn i ulike områder; innenfor 400m for 
bussvei, utenfor 400m for bussvei og de fire kjerneområdene. 
Fordelingen skyldes at disse områdene har ulike formål (eks næring, 
bolig, tjenesteyting), utnyttelsesgrader og andel tillatt kontorareal per 
bygg. Dette utbyggingspotensiale (/bruksarealet for hele planområdet) 
har igjen blitt brukt for å beregne mengden turproduksjon for 
planområdet, med arealformål, bruksareal og andelen tillatt kontor per 
bygg som utgangspunkt. Turproduksjonen er en teoretisk øvelse, og 
resultatet man har kommet frem til er grovt regnet. I arbeidet er det 
brukt anbefalinger fra Statens vegvesen for turproduksjon for næring 
(håndbok V713 trafikkberegning), arbeidsplasstetthet fra rapporten 
«ABC-konseptet i norsk planlegging, Asplan Viak 2003» i tillegg til 
beregninger ut i fra tilgjengelige reisevanedata (RVU 2013/14). 
 
År 2012 benyttes som referanseår for 0-vekstmålet. Det var da 
nullvekstmålet ble vedtatt gjennom klimaforliket. Vi legger også til grunn 
turproduksjonstall fra lokal reisevaneundersøkelse 2012. Sum turer til og 
fra utvalgsområdet til IKDP Forus var i 2012 på om lag 150.000 turer. 
Bilførerandelen på turer til og fra Forusområdet i 2012 var på 78 %. 
Dette gir ca.117.000 bilturer til og fra planområdet/utvalgsområdet. 
 
Med grunnlag i estimert byggeareal har vi estimert 
personturproduksjonen. Vi har brukt 15m2, 20m2 og 25m2 areal per 
kontorarbeidsplass for å se forskjellen størrelsesutgangspunktet for 
kontor utgjør (da arbeidsplasstettheten kan variere, og det ikke er noen 
fast norm for hvilket tall som brukes):  
15 m2 per kontorarbeidsplass gir estimert 608.000 personturer, 20 m2 
gir estimert 503.000 personturer og 25 m2 per kontorarbeidsplass gir 
estimert 441.000 personturer. Som tallene viser har arbeidsplasstetten 
stor betydning for turproduksjonen. Forskjellen mellom 15 m2 og 25 m2 
i arbeidsplasstettet innebærer en forskjell på hele 167 000 personturer. 
Når vi undersøker hvilken bilandel vi må ned i for at planområdet isolert 
sett skal nå nullvekstmålet er referanseåret 2012 utgangspunkt. Estimert 
antall personturer var på det tidspunktet som nevnt 150.000 
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ØKTE ANDELER MILJØVENNLIGE TRANSPORTFORMER  

Tema Konsekvensutredning 

personturer hvorav 117.000 bilturer. For å nå 0-vekstmålet isolert sett 
for planområdet må vi ned i en bilandel på 19 % dersom området bygges 
ut med en høy arbeidsplasstetthet og 27 % hvis arbeidsplasstetten 4 
arbeidsplasser per 100m2 som er vanlig å bruke for beregning av 
turproduksjon fra kontorarbeidsplasser.  
 

områdets evne til å forbedre områdets klimaregnskap    
 

 Klimatilpasning og 
overvanns-
håntering 

6. Hvordan påvirker økte andeler miljøvennlige transportformer 
planens evne til klimatilpasning?  

 
Suppleres før politisk behandling 
 

………    

 
 

 Folkehelse 7. Hvordan vil økte andeler miljøvennlige transportformer påvirke mål 
om folkehelse?  

Med tilrettelegging for mer gange og sykling gjennom ovennevnte tiltak 
er målet at flere skal ta til bena eller sykkelen for å komme seg til/fra 
jobb og gjøremål. Lykkes man med dette det bidra til å endre det daglige 
aktivitetsmønsteret til mange mennesker. Fysisk aktivitet er i følge 
helsedirektoratet og en rekke statlig og uavhengig forskning 
grunnleggende for god helse.  
 
I målet om nullvekst og en betydelig lavere andel privatbilførere og flere 
gående, syklende og kollektivreisende, vil man bidra til å redusere 
direkte utslipp av co2 samt reduksjon av støy og støv, da man får mindre 
enkeltkjøretøy på vegene, mindre køer osv. 
 

Planens bidrag til god folkehelse    

 
 

 ROS 8. Hvordan påvirker økte andeler miljøvennlige transportformer 
sårbarhets og risikosituasjoner? 

 
Suppleres før politisk behandling 
 

Ros    

 
 

Samlet vurdering Suppleres før politisk behandling 
 

Planens bidrag til å øke andelen miljøvennlige 
transportformer 
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5.5.4 Energinøytralt Forus: indikator, vurderinger og konsekvensutredninger  

Suppleres før politisk behandling 
Indikatorer 

Suppleres før politisk behandling 
 

Kunnskapsgrunnlag 

Suppleres før politisk behandling 
 

Vurderinger og konsekvensutredning 

ENERGINØYTRALT FORUS  

Tema Konsekvensutredning 

 Arealbruk og 
prinsipper for 
funksjonsblanding 

 

Arealbruk og prinsipper for funksjonsblanding  
1. Hvordan påvirker planforslag energiforbruk. og muligheter å 

forebygge energiforbruk.  
Suppleres før politisk behandling 
 

Arealplanlegging og muligheter for å forebygge energibruk    

 
2. Hvordan påvirker planforslag områdets evne til klimapåvirkning på 

området.  
Suppleres før politisk behandling 
 

Klima invirkning område    

 
 
3. Klimaregnstykke og transport. Hvordan påvirker planforslaget 

effektive transportløsninger. 
 
Suppleres før politisk behandling 
 

Klimaregnstykk og transport    

 
 

 Klimaregnskap og 
energiplanlegging 

  

Klimaregnskap og energiplanlegging  
4. Hvordan legger planforslag til rette for energieffektive løsninger 
hvordan påvirker planforslag klimaregnstykke 
 
Suppleres før politisk behandling 
 

Klimaregnstykk    

 
 

 Klimatilpasning Klimatilpasning 
hvordan påvirker planforslag klimaendringer. 
 
Suppleres før politisk behandling 
 
 

Klimatilpasning    
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ENERGINØYTRALT FORUS  

Tema Konsekvensutredning 

 

 Folkehelse  
Suppleres før politisk behandling 
 

…..    

 
 

 Ros  
Suppleres før politisk behandling 
 

Ros    

 
 

Samlet vurdering  
Suppleres før politisk behandling 
 

Energinøytralt Forus    

 
 

 

 

 

5.5.5 Styrking av blågrønne strukturer: indikatorer, vurderinger og konsekvensutredning 

Suppleres før politisk behandling 
Indikatorer 

Suppleres før politisk behandling 
 

kunnskapsgrunnlag 

 Stedsanalyse 

 Blågrønn visjonsplan 

 Forusvisjonen 

 Vannplan Forus 

 

Vurderinger og konsekvensutredninger 

STYRKING AV BLÅGRØNNE STRUKTURER 

Tema Konsekvensutredning 

 Landskap og 
grønnstruktur 

Landskap og grønnstruktur  
1. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer tilgang til 

grøntareal?  
Suppleres før politisk behandling 
 

Tilgang til grøntareal    

 
2. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer kanalene 
Suppleres før politisk behandling 
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STYRKING AV BLÅGRØNNE STRUKTURER 

Tema Konsekvensutredning 

Influens på kanalene    

 
3. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer regionale og lokale 

friluftsmuligheter.  
Suppleres før politisk behandling 
 

Friluftsmuligheter.     

 
 

 Stedsidentitet Stedsidentitet 
4. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer stedsidentitet.  

Suppleres før politisk behandling 
 

Stedsidentitet    

 
5. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer (/bygningsformer 

og bystruktur?) områdets evne til å utvikle seg som et attraktivt 

næringsområde. 

Suppleres før politisk behandling 
 

Evne til å utvikle attraktive næringsområder    

 
6. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer (/bygningsformer 

og struktur?) områdets stedskvalitet og stedsidentitet. 

Suppleres før politisk behandling 
 

Bygningsform og struktur iht stedskvalitet og stedsidentitet    

 
7. (By)landskap: Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer 

bylandskapet? 

Suppleres før politisk behandling 
 

Bylandskap     
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STYRKING AV BLÅGRØNNE STRUKTURER 

Tema Konsekvensutredning 

 Folkehelse Folkehelse 
8. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer nærhet til 

grønnstruktur og finmasking for arbeidsplasser (og boligområder) 
 
Suppleres før politisk behandling 
 

Nærhet til grønnstruktur / finnmasking for arbeidsplasser    

 
9. hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer levekår.  
Suppleres før politisk behandling 
 

Levekår    

 
 

 Naturmangfold Naturmangfold 
10. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer områdets evne til å 

utvikle natur og biologisk mangfold.  
Suppleres før politisk behandling 
 
11. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer registrerte 

naturmangfoldsverdier, naturtyper, rødlistarter. 
 
Suppleres før politisk behandling 
 

Påvirkning av registrerte naturmangfoldsverdier, 
naturtyper og rødlistarter 

   

 
 
12. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer områdets evne til 

økologiske verdier og spredningsareal for arter.  
Suppleres før politisk behandling 
 

Klimatilpasning og overvannshåndtering    

 
 
13. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer vannets natur- og 

miljø kvaliteter? 
Suppleres før politisk behandling 
 
 

Vannets natur- og miljø kvaliteter    

 
 
14. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer muligheter for nye 

økologiske forbindelser 
Suppleres før politisk behandling 
 

Nullalternativ styrking av blågrønne strukturer 

M2 vann M2 grønn M2 gronn M2 vann 
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STYRKING AV BLÅGRØNNE STRUKTURER 

Tema Konsekvensutredning 

    

 
 
 
Mer grønt _ enklere for fauna å bevege seg gjennom planområdet 
 
Avhengig av vedlikeholdsregime også bedre til rette lagt for flora.  
Iht nullalternativ mer vann, mer grønt 
 

Nye økologiske forbindelser    

 
 

 Klimatilpasning 
og overvanns-
håndtering 

 

Klimatilpasning og overvannshåndtering 
15. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer eksisterende og 

framtidige overvannsanlegg, overvannsnettverk under framtidens 
ekstreme nedbør? 

 

M2 vann nullalternativ M2 vann planforslag 

  

 
 

 

 
Det er et krav til løsningene som velges at risiko for urban flom ikke skal 
øke. Ny grønnstruktur vil gi rom for økte vannmengder på overflaten, som 
ledes gjennom forsenkinger i terrenget, og videre fram til nærmeste kanal. 
 
Fram til 2. gangsbehandling vil eksempler på fysisk opparbeidelse bli 
detaljert. Da vil også kunnskapen om risiko og tiltak mot urban flom øke. 
 
 

Klimatilpasning og overvannshåndtering    

 
 

 ROS 16. Hvordan påvirker styrking av blågrønne strukturer ROS 
Suppleres før politisk behandling 
 

ROS    

 
 

Samlet vurdering Suppleres før politisk behandling 
 

Styrking av blågrønne strukturer     
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5.5.6 Smart Forus Suppleres før politisk behandling 
Indikatorer 

Suppleres før politisk behandling 
 

Kunnskapsgrunnlag 

 Nordic City 

 Smart By 

 Triangulum 

Diverse møter, seminarer 

 

Vurderinger og konsekvensutredninger 

SMART FORUS 

Tema Konsekvensutredning 

 Arealbruk og 
prinsipper for 
funksjonsblanding 

Arealbruk og prinsipper for funksjonsblanding 
1. Hvordan påvirker Smart Forus områdets evne å tilpasse seg smarte 

løsninger for arealbruk og prinsipper for funksjonsblanding? 
Suppleres før politisk behandling 
 

Arealbruk og prinsipper for funksjonsblanding    

 
 

 Næringsutvikling Næringsutvikling 
2. Hvordan påvirker Smart Forus smart økonomi?  
Smart økonomi lar seg utrede i: 

 Innovasjonsevne.  

 Entreprenørskap  

 Økonomisk varemerke 

 Produktivitet 

 Fleksibilitet på arbeidsmarkedet 

 Internasjonale utviklingsevne 

 Evne til transformasjon.  
 
Suppleres før politisk behandling 
 

Smartøkonomi    

 
3. Hvordan påvirker Smart Forus levekår.  
 
Suppleres før politisk behandling 
 

Levekår    

 
 

 Klimaregnskap og 
energiplanlegging 
 

Klimaregnskap og klimatilpasning og overvannshåndtering 
4. Hvordan påvirker Smart Forus muligheter for energiplanlegging? 
 
Suppleres før politisk behandling 
 
5. Hvordan påvirker planforslaget områdenes evne til smart 

klimaregnskap 
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SMART FORUS 

Tema Konsekvensutredning 

 
Suppleres før politisk behandling 
 

Klimatilpasning og energiplanlegging    

 
 

 Klimatilpasning og 
overvanns-
håntering 

 

Klimatilpasning og overvannshåndtering  
6. Hvordan påvirker Smart Forus eksisterende og framtidige 

overvannsanlegg, overvannsnettverk under framtidens ekstreme 
nedbør? 

Suppleres før politisk behandling 
 

Klimatilpasning og overvannshåndtering    

 
 

 Landskap og 
grønstruktur 

Smart miljø 
Suppleres før politisk behandling 
 
Bruk av naturlige ressurser 
 
Suppleres før politisk behandling 
 

Klimatilpasning og overvannshåndtering    

 
 

Stedsidentitet Suppleres før politisk behandling 
 

Klimatilpasning og overvannshåndtering    

 
 

Folkehelse 7. Hvordan påvirker Smart Forus områdenes folkehelse? 
Hvordan påvirker Smart Forus områdets livskvalitet for ansatte og 
beboere? 
 
Suppleres før politisk behandling 
 
Hvordan påvirker Smart Forus helse og velferd. 
 
Suppleres før politisk behandling 
 

Klimatilpasning og overvannshåndtering    

 
 

Transport 8. Hvordan påvirker Smart Forus områdets evne til smartmobilitet? 
Smart mobilitet vurderes gjennom: 

 lokal fremkommelighet: evne til smarte løsninger for lokal transport 
(kollektiv, gang- og sykkel, næringstransport, personbil); 

 nasjonal og internasjonal fremkommelighet 

 tilgang til IKT infrastruktur; 
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SMART FORUS 

Tema Konsekvensutredning 

 bærekraftige innovative og trygge transportveier. 
 
Lokal fremkommelighet 
Suppleres før politisk behandling 
 
Nasjonal og internasjonal fremkommelighet 
Suppleres før politisk behandling 
 
Tilgang til IKT infrastruktur 
Suppleres før politisk behandling 
 
Bærekraftige innovative og trygge transportveier 
Suppleres før politisk behandling 
 

Smartmobilitet    

 
 

ROS Smart liv 
Hvordan påvirker Smart Forus områdets trygghet og sikkerhet 
 
Suppleres før politisk behandling 
 

ROS    

 
 

Samlet vurdering Suppleres før politisk behandling 
 

Smart Forus    

 
 

 

5.6 sammendrag av KU 

5.6.1 Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer 
Sammenlignet med nullalternativet vil IKDP Forus:  

 påvirke arealdisponeringen for kategori II og III virksomheter (industri og kombinerte 

næringsvirksomheter) positiv gjennom virkemidler som kontorandel og utnyttingsgrad. 

 Påvirke fordelingen mellom kategori I, II og III virksomheter og av kategoriene over Forus positiv 

gjennom lokaliseringspreferanser og virkemidler som kontorandel og utnyttingsgrad. 

 Gi et positivt bidrag til fremtidstilpasningsevne for industri og kombinerte næring på grunn av 

forbedrede områdekvaliteter som premiss for høyverdig arbeidsmiljø. 

 Gi forbedret konkurransekraft lokal og regional ved bedre transportløsninger, image, langsiktige 

rammer og utvidelsesmuligheter og næringsstruktur.  

 Påvirke mulighet å etablere nye arbeidsplasser på Forus positiv. 

 Gi positive innvirkning på godt naboskap og folkehelse. 

 Påvirker ros positiv gjennom muligheter for sentrale tiltak for å forebygge ulemper.  
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Som nøytral vurderes IKDP Forus i henhold til: 

 organisatoriske tiltak, fordi disse er i begge scenarier like godt gjennomførbar.  

 påvirkning på stedsidentitet, bygningsmassen og kulturminner. 

 

Samlet set vurderes tilrettelegging for industri og kombinerte næringer dermed som positiv. 

 

Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer    

 

5.6.2 Etablering av kjerneområder 
Ved utredning av temaene samlet sett vurderes konsekvensene av IKDP Forus ved etablering av 

kjerneormåder for næringsliv i henhold til nullalternativ som positiv: 

 vedr. påvirkning av senterområdene i Sandnes, Sola og Stavanger når det gjelder handel, kontor, 

tjenesteyting med mer.   

 når det sees på muligheter for et mangfoldig næringsliv. 

 Kjerneområdene får et bedre valg av transportløsninger med kollektiv, gan-og sykkel prioritert 

fram for bil 

 Vedr. stedskvaliteter vurderes etablering av kjerneområder positiv da det legges til rette for 

private, offentlige og felles/private møteplasser og grøntdrag  

 

Nøytral vurderes IKDP Forus i henhold til nullalternativet for 

 Tilrettelegging for næringstransport.  

 Ros. Økt kollektivtransport og gan- og sykkelbruk lar ulykkesrisiko og risiko for terror og 

sabotasje øke noe, mens bilulykker minker noe.    

 

Samlet sett vurderes tilrettelegging for kjerneområder som positiv. 

 

Etablering av kjerneområder    

 

5.6.3 Økte andeler miljøvennlige transportformer 
I henhold til nullalternativ vil IKDP-Forus: 

 Bidrar positiv til en mer miljøvennlig reisemiddelfordeling gjennom lokalisering av virksomheter. 

 Påvirke positiv økt andel miljøvennlig transport ved lokale forbedringstiltak som stenging av 

veier som vil bedre framkommelighet for kollektivtransport framfor bil. 

 Påvirke positivt tilbud for gående og syklende positiv ved etablering av nye og god utformede 

gang og sykkelveier i et samlet og logisk nett. 

 Underordne biltrafikk framfor næringstransport, kollektivtransport og gang og sykkel ved å 

etablere en tydelig hoved- og samleveinett.  

 Legge til rette for laver parkeringsdekning som vil bidra til å styrke kollektiv-, gang- og 

sykkelnettets konkurransekraft. 

 Bidrar til positiv folkehelse gjennom høyer andel gang- og sykkel. 

 

Nøytral vurderes IKDP Forus i henhold til nullalternativet for 

 Tilrettelegging for næringstransport.  

 Ros. Økt kollektivtransport og gan- og sykkelbruk lar ulykkesrisiko og risiko for terror og 

sabotasje øke noe, mens bilulykker minker noe.    

 

Samlet sett vurderes konsekvenser for økte andeler miljøvennlig transport som positiv.  



 

46 
 

 

Økte andeler miljøvennlige transportformer    

 

5.6.4 Energinøytralt Forus. 
 

PM Vurderingen er ikke klar. 

 

Energynøytralt Forus    

 

5.6.5 Styrking av blågrønne strukturer 
PM Vurderingen er ikke klar. 

 

Styrking av blågrønne strukturer    

 

5.6.6 Smart Forus 
 

PM Vurderingen er ikke klar. 

 

Smart Forus    

 


