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

I kapittel 4 er oppsummert hvilke prinsipper som skal 
gjelde for utarbeidelsen av planforslaget.
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Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur.

1 FORORD

Bildet viser Forus sin utstrekning sammenlignet med Sandnes, Sola og Stavanger sentrum
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2 ANBEFALING 
”FORUS - DET MANGFOLDIGE NÆRINGSOMRÅDET” 

Første utviklingstrinn på Forus

Fleksibilitet ved vekst
Utviklingen i kjerneområdet tilrettelegges etter behov 
innenfor gitte avstander fra busstopp 

Prinsippiell utvikling ved senere vekst i området Senere utviklingstrinn hvor veksten rundt 
stoppestedene etterhvert vokser sammen og 
danner sammenhengende utvikling langs 
kollektivaksene

Utvikling i kjerneområdene
Kjerneområdene er bygget opp omkring busstopp langs kollektivaksene.  
Områdene tilrettelegges for kategori1 kontorvirksomhet, og skal være 
attraktive for �rmaer og arbeidestakere i kraft av tilgjengelighet, gode 
møteplasser og kvalitet i omgivelsene. Disse kjernområdene skal være 
vekstmotorer på Forus hvor utviklingen skal tilpasses behovet i næringsliv-
et. Utviklingen kan skje innenfor 200-400 m fra busstoppet for å sikre 
arbeidstakerne et attraktivt kollektivtilbud. Utviklingen starter tettest på 
busstoppet.

400 m

200 m

Planen skal tilby et attraktivt næringsområde tilpasset 
regionens behov

Planen skal bidra til at Forus blir en attraktiv lokali-
sering for det framtidige næringslivet, samtidig med 
at eksisterende virksomheter ivaretas. Området skal 
tilby allsidige løsninger for næringslivet, blant annet 
ved å tilby arealer innenfor alle tre næringskategorier. 
For å utvikles til et nasjonalt viktig næringsområde 
skal avdekkes hvilke kvaliteter som er særlig viktige 
for ulike næringskategorier og kontakt mellom disse.

For den enkelte arbeidstaker skal området oppleves 
som attraktivt, med gode uteområder og tjenes-
tetilbud i nærmiljøet. Området skal utvikles med 
høykvalitets kollektivtilbud og et velfungerende nett 
av sykkel- og gangveier. Bymessige kjerneområder vil 
ligge langs utvalgte deler av bussveitraseene. Planen 
skal legge til rette for en tydeligere struktur, blant 
annet med større grad av differensiering mellom ulike 
næringskategorier enn hva som er tilfellet i dag.

Vi kjenner dagens Forus som et næringsområde 
med stor grad av fleksibilitet og med arealer som lett 
kan tilpasses virksomhetenes ulike behov. Et viktig 
kjennetegn ved området er tilstedeværelsen av alle 
de tre næringskategoriene. Dette er kvaliteter som 
planen ønsker å videreføre. Eksisterende planer kan 
betegnes som generøse, med byggeområder med til 
dels høye utnyttelsesgrader og stor grad av blandede 
byggeformål. Som konsekvens har disse planene gitt 
liten grad av strukturert utvikling i området. Flere 
enkeltbygg på Forus har gode arkitektoniske kvali-
teter. Dessverre er disse for en stor del spredt rundt 
i hele området og mister derved sin effekt i å etable-
re delområder med en samlende stedskarakter og 
konsentrerte tettheter. Lokaliseringene bygger heller 
ikke godt nok opp under de kollektive reisetilbudene 
i området.

Utvikling av kjerneområder som plangrep

Planen skal utvikle kjerneområder rundt de best 
betjente busstoppene langs kollektivaksene. Område-
ne tilrettelegges for kategori 1, kontorvirksomhet og 
service, og skal være attraktive for firmaer og arbeids-
takere i kraft av tilgjengelighet, gode møteplasser og 
kvalitet i omgivelsene. Disse kjerneområdene skal 
være vekstmotorer på Forus hvor utviklingen skal 
tilpasses behovet i næringslivet. Utviklingen kan skje 
innenfor 400 meter avstand fra busstoppet og starter 
tettest på busstoppet. Virksomheter innenfor kategori 
2 og 3 bør lokaliseres med større fleksibilitet og etter 
behov, rett utenfor kjerneområdene eller nær hoved-
veinettet.

Derved oppnås flere ting: Ved å samle kontorbygg 
med gode kvaliteter og mange arbeidsplasser er det 
mulig å etablere troverdige og velfungerende bymes-
sige områder. Det blir mer folkeliv og grunnlag for 
diverse servicetilbud for menneskene som opphol-
der seg i området. I kjerneområdene kan etableres 
felles kontorarealer for midlertidige behov og mø-
teplasser for næringslivet. Virksomheter og ansatte 
møtes, ideer utveksles og innovasjon og nytenkning 
skjer naturlig. Nye arbeidsplasser betjenes av det nye 
bussveisystemet og vil redusere behovet for bilbaser-
te arbeidsreiser. Bedrifter med større arealbehov til 
produksjon og eksperimentering får god plass utenfor 
kjerneområdene og mer veikapasitet forbeholdes 
godstransport. Virksomheter som vil etablere seg på 
Forus får god forutsigbarhet om hvor de best passer 
inn og får dekket sine behov.

En sterkere styring av hvordan områdene utvikles 
er ikke i strid med utviklingstakt eller ønsket om at 
Forus fortsatt skal kunne tilby arealer for et mangfold 
av næringsvirksomheter. Forus vil samlet sett fortsatt 
ha stor kapasitet for alle næringskategorier.
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Søylene viser potensialet for sysselsetning og utbygging som ligger i anbefalt planprinsipp. 
Planprinsippet har en kapasitet på ca. 1 mill m2 BRA innenfor kategori 1, noe som tilsvarer 
ca. 40 000 arbeidsplasser. Prognosen tar utgangspunkt i en moderat vekst. Dersom veksten blir større 
enn antatt, er det  god kapasitet innenfor rammene av planprinsippet til å ta opp i seg ytterligere 
utbygging. Dersom vekstbehovet overgår kapasiteten, skal planen revideres.

En fleksibel plan som tilpasser seg varierende 
konjunkturer

I ti-årsperioden frem til 2014 har vi vært vitne til en 
rekordstor vekst på Forus, mens vi de siste par årene 
har opplevd en markant stagnasjon i området. Dette 
illustrerer hvor vanskelig det er å forutse endringer 
i arbeidsmarkedet og hvilket behov det vil bli for 
nye næringsarealer fremover. Planens tidshorisont 
er frem til 2040. I løpet av denne perioden må vi ta 
høyde for at det kan bli flere konjunktursvingnin-
ger i arbeidsmarkedet. Prognoser for utviklingen av 
fremtidens næringsliv vil alltid ha en stor grad av 
usikkerhet ved seg. Planen legger derfor opp til et 
handlingsrom med betydelig større kapasitet enn det 
prognosene tilsier. Kjerneområder som hovedgrep er 
tjenlig for Forus uansett hvor stor veksten blir.

Prognoser for sysselsetting fram mot 2040 peker i 
retning av en mer moderat vekst enn det vi har vært 

vitne til siste tiåret. Figuren over viser prognosen 
med størst anslag på vekst, der Forus er tillagt samme 
andel av sysselsettingen i 2040 som området hadde 
i 2013. Prognosen er stilt opp mot utbyggingskapa-
siteten for kategori 1-formål rundt 1-2 holdeplasser 
på Forus vest og 1-2 holdeplasser på Forus øst. Dette 
er en teoretisk beregning tilpasset behovet på dette 
stadiet i planarbeidet. Analysene viser at anbefalt 
utbyggingsomfang rundt et fåtall holdeplasser har 
rikelig kapasitet til kontor- og serviceformål fram til 
2040. Beregnet overkapasitet viser at dette er et robust 
prinsipp som gir nok fleksibilitet til å utvikle steder 
med gode kvaliteter og nok kapasitet til virksomheter 
med mange ansatte.

I neste fase i planarbeidet vil avgrensing av de utvalg-
te stedene bedre dokumentere hvilke utbyggings-
mengder som bør lokaliseres ved ulike holdeplasser. 
Kontakt med grunneiere rundt de mest aktuelle hol-
deplassene vil også avklare muligheter for utvikling.
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Første utviklingstrinn på Forus

Fleksibilitet ved vekst
Utviklingen i kjerneområdet tilrettelegges etter behov 
innenfor gitte avstander fra busstopp 

Prinsippiell utvikling ved senere vekst i området Senere utviklingstrinn hvor veksten rundt 
stoppestedene etterhvert vokser sammen og 
danner sammenhengende utvikling langs 
kollektivaksene

Utvikling i kjerneområdene
Kjerneområdene er bygget opp omkring busstopp langs kollektivaksene.  
Områdene tilrettelegges for kategori1 kontorvirksomhet, og skal være 
attraktive for �rmaer og arbeidestakere i kraft av tilgjengelighet, gode 
møteplasser og kvalitet i omgivelsene. Disse kjernområdene skal være 
vekstmotorer på Forus hvor utviklingen skal tilpasses behovet i næringsliv-
et. Utviklingen kan skje innenfor 200-400 m fra busstoppet for å sikre 
arbeidstakerne et attraktivt kollektivtilbud. Utviklingen starter tettest på 
busstoppet.

400 m

200 m

2019 2040

IKDP FORUS

MULIGHETSROM

UTVIKLINGSRETNING X

UTVIKLINGSRETNING Y

Planen må sikre grep som skaper et robust Forus, 
der kommunene holder åpne aktuelle utviklingsretninger etter 2040

Trinnvis utvikling og oppdatering av planen

En viktig hensikt med kjerneområder som hovedgrep 
er å sikre mulighetene for en langsiktig og robust 
utvikling av Forus-området. Tilfeldige og spredte 
utbygginger i planområdet vil svekke grunnlaget for 
å oppnå bymessige kvaliteter i kjerneområdene og 
for maksimal utnyttelse av bussveien. På sikt kan en 
dårlig styrt utvikling også føre til et redusert totalt 
arealpotensiale på Forus.

Den nye planen skal bidra med å styre utviklingen i 
området, skritt for skritt, mot en tydeligere bebyggel-
sesstruktur. Planens hovedinnsats vil ligge i å heve at-
traktiviteten til arbeidsplasser og gode tjenestetilbud 
i de utvalgte områdene for urbanisering og fortetting. 
Bussveiprosjektet skal etablere flere holdeplasser enn 
de planen skal prioritere som kjerneområder. De skal 
betjene eksisterende virksomheter. Planen skal av-
klare deres rolle i planperioden. Områder som ligger 
noe lenger unna holdeplassene vil i planperioden 
fortsatt kunne tilby gode arealer for næringsområ-
der i kategori 2 og 3. Ved fremtidige vekstbehov kan 
deler av disse områdene inngå som del av et utvidet 
kjerneområde på Forus. Dette er vurderinger som 
gjøres ved senere revideringer av kommunedelplanen 
for Forus.

Føringer og rekkefølgetiltak i planen vil i første rekke 
innrettes mot de delområdene som forventes utviklet 
fram mot 2040. I tillegg vil planen gi enkelte føringer 
for hele planområdet med sikte å få på plass viktige 
gjennomgripende kvaliteter for Forus. Dette gjelder 
viktig infrastruktur, slik som gang- og sykkelforbin-
delser og sentrale grøntforbindelser i byregionen.

Om noen ti-år har vi ny kunnskap om næringsli-
vets og regionens utviklingsbehov. Forus vil ha et 
betydelig mulighetsrom for framtidig vekst. Et nytt 
utviklingstrinn skjer når kapasiteten i kjerneområde-
ne er utbygd. Planen revideres i god tid før det skjer, 
og kommunene tar stilling til utvidelser av kjerneom-
rådene i tråd med det framtidens næringsliv er best 
tjent med. Etter at planen er vedtatt bør kommunene 
benytte planstrategi og/eller oppstart av kommu-
neplanrevisjoner til en felles og jevnlig utsjekk om 
behov for oppdatering av IKDP Forus.

Trinnvis utvikling skal bidra til at området får god 
balanse mellom økning i kapasiteten og heving av 
bymessige kvaliteter på Forus. Uavhengig av hvor fort 
veksten skjer forutsetter planen at enkelte prinsipper 
og kvaliteter for utviklingen av Forus skal legges til 
grunn. Denne første utgaven av IKDP Forus skal be-
svare: Hva er klokt å sikre uansett hvilken utviklings-
retning som skal velges etter 2040? Da får regionen er 
robust plan for Forus.



7

3 VIKTIGE STRATEGIER FOR    
 UTVIKLINGEN AV FREMTIDENS FORUS

Planprogrammet angir målsettinger for den langsik-
tige byutviklingen på Forus. Programmet peker på 
noen delmål som fremheves som viktige for gjen-
nomføringen av hovedmålet. Delmålene er nærings-
utvikling, energi og klima, samt områdeattraktivitet. 
Under tabell 1 - målstruktur for utvikling av Forus, 
angir planprogrammet strategier som skal legges til 
grunn for planleggingen. Nedenfor er strategiene 
utdypet.

Støtte opp under Forus sitt særmerke som 
næringsområde, med fleksible og attraktive løsninger 
for næringslivet

Planen skal disponere tilstrekkelig med arealer til de 
ulike næringskategoriene på Forus. Planen vektlegger 
å styre lokaliseringen og utbredelsen av særlig katego-
ri 1-områder. Revisjoner av planen skal sikre at kapa-
siteten i kjerneområdene tilpasses behov i markedet.

Bidra til at Forus også i framtiden skal styrke regionens 
samlede verdiskaping

Planen skal sørge for at der alltid skal være tilstrek-
kelig med arealer innenfor alle de tre næringskatego-
riene. Områder for kombibygg og virksomheter med 
hele verdikjeder vil bli vurdert i det videre planar-
beidet. Planen skal også være forutsigbar om hvor 
og hvordan det kan bygges og være tydelig på hvilke 
rekkefølgetiltak som skal gjelde for ulike delområder.

Bygge opp under regionale hensyn for utviklingen av 
byregionen

Næringsområder planlegges også i andre deler av by-
regionen, men kun Forus vil ha det brede tilbudet for 
alle næringskategoriene. Til sammen vil alle område-
ne bidra til et variert tilbud for ulike typer næringse-
tablering og medvirke til en balansert byutvikling i 
regionen. Planen skal styrke kvaliteter ved Forus som 
er særlig attraktive for typer virksomheter som har 
Forus som førstevalg. Forus og andre næringsområ-
der skal utfylle hverandres roller.

Bygge opp under Forus sin sentrale beliggenhet 
i byregionen

Planen skal legge til rette for å bygge opp under buss-
veien og bedre sykkeltilgjengelighet til Forus. I dette 
ligger det også å bygge opp under attraktiviteten til de 
mest sentrale stoppestedene og skape en steds-

identitet rundt disse. Gjennom økning av antall 
boliger på Skadberg og Forus øst, kan flere som har 
arbeidsplass på Forus bo innenfor gang- og sykkel-
avstand fra arbeidsstedet.

Arealutvikling med utgangspunkt i retningslinjer for 
samordnet areal og transport

Planen vil angi en struktur som har klarere differensi-
ering av formål og ulike tettheter. De ulike delområ-
dene skal gis en tydeligere rolle og funksjon enn hva 
som er tilfellet i dag. Virksomheter med høy arbeids-
plassintensitet skal lokaliseres til utvalgte kjerne-
områder. Øvrige områder skal legges til rette for 
kategori 2 og 3 virksomheter. Bebyggelsesstrukturen 
på Forus skal spesielt ta hensyn til tilgjengeligheten 
til de ulike deler av Forus. Kategori 3 virksomheter 
plasseres med god biltilgjengelighet.

Planlegge kjerneområder med høy tetthet, 
publikumsrettet profil og tilpasset tjenestetilbud

Disse områdene skal ligge langs bussveitraseene. 
Kjerneområder med stor arbeidsplassintensitet gir 
grunnlaget for å utvikle gode publikumsområder med 
et mangfold av tjenester og service som er tilpasset 
det lokale behovet. Gjennom attraktive og aktive 
plassrom og parker legges det til rette for at mennes-
ker som arbeider på Forus møtes.

Sikre grøntkorridorer og andre attraktive passasjer 
gjennom området

Det er en viktig overordnet målsetting å legge til rette 
for vesentlig bedre tilgjengelighet for gående og sy-
klende til området. Dette gjelder også å legge til rette 
for de som bare ønsker å passere gjennom området, 
på vei til andre steder. Planen skal sikre at det holdes 
av arealer for å utvikle attraktive grøntkorridorer og 
andre publikumsvennlige forbindelser i og gjennom 
området.

Forbedre de bymessige sammenhenger med 
omkringliggende områder

Planen skal bidra til å skape fysiske forbindelseslin-
jer som knytter Forus bedre til omliggende områder 
gjennom gang- og sykkelforbindelser og grøntkorri-
dorer. Synliggjøring av kanalsystemet vurderes som 
del av grøntdragene.
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Styrke stedskvaliteter og identiteter på Forus

Planen skal se på hvordan elementer som landskap, 
kulturminner og enkeltbygg skal aktivt brukes for å 
bidra til tydeligere stedsidentiteter på Forus og gjøre 
området mer attraktivt for publikum.

Utvikle en mer funksjonsblandet by i de østre deler av 
Forusområdet

Forus øst for E39 vil i større grad reguleres med blan-
dede formål. Også innslag av boliger og nærhandel vil 
inngå i formålene her. Boligutvikling vil være naturlig 
å knytte opp mot eksisterende boligområder på Lura 
og bygge opp under den sosiale infrastrukturen som 
allerede er etablert i området.

Fotomontasje laget av Acha Zaballa arquitectos



9

4 REGIONEN LYKKES MED DETTE FRAM  
 TIL 2040

Å styrke Forus som et attraktivt næringsområde

Forus planlegges og bygges ut til næringsaktivitet 
som Forus er best egnet til, godt koordinert med 
utviklingen av andre næringsområder i regionen og 
kommunesentrene. Fordi planen legger til rette for 
et mangfold av næringsutvikling, og samtidig holder 
åpent for det uventede som kan skje både før og etter 
2040, oppnår kommunene å skape et robust Forus for 
framtiden.

Framtidens Forus er attraktiv for nye kunnskapsin-
tensive virksomheter og tiltrekker medarbeidere med 
høy kompetanse, kunnskap og erfaring. Virksomheter 
på Forus samspiller med regionen for å bli attraktiv 
for innovasjon som styrker regionens framtidige 
verdiskaping. I medvirkningsprosesser og nærings-
livsseminar, er det uttrykt et behov for at Forus ikke 
må planlegges isolert, men som et viktig virkemiddel 
for regionen.

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

Figuren under viser en mulig utviklingsretning fra 
spredt og lite samordnet lokalisering av virksomheter, 
via nettverksutvikling, til samling av nye arbeidsplas-
sintensive virksomheter i kjerneområder. Det gir økt 
samhandling og ideutveksling på tvers og mulighete-
ne for å danne nye nettverk styrkes.

Eksisterende og nye laboratorie- og lagervirksomhe-
ter blir en unik kvalitet for næringslivet i regionen. 
Den sentrale beliggenheten og gode transportforbin-
delsene til omverdenen gir området konkurransefor-
trinn og spillerom til å utvikle sin rolle nasjonalt og 
internasjonalt.

Kommunedelplanen for Forus skal gjennom videre 
arbeid med samfunnsdel, arealplankart, bestemmel-
ser og retningslinjer, gi næringslivet et nødvendig 
rammeverk for videre utvikling, innovasjon og oms-
tilling.

Prinsipp for å styrke Forus som et attraktivt næringsområde
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Bedre kommunikasjonen internt i planområdet ved å etablere 
gode forbindelser, fortrinnsvis som grønne forbindelser.

Supplere med nye regionale grøntdragForbinde Hafrsfjord i vest med Gandsfjord i øst ved å la vann 
være et synlig og gjennomgående element. Vurdere å gjen-
etablere deler av Stokkavannet. Bruke vann som historieforteller

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

HAFRSFJORD

GANDSFJORD

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

Planen legger til rette for et gjennomgående grønt-
drag på tvers av Forus. Dette er et viktig strategisk 
plangrep som gir økt kvalitet og attraktivitet for næ-
ringsliv, beboere og tilreisende på Forus. Det vil også 
åpne for nye friluftsmuligheter og koblinger mellom 
eksisterende grøntstrukturer sentralt i storbyområdet. 

Både innbyggerne og arbeidstakerne og andre som 
ferdes i området vil kunne krysse næringsområdet, 
for å komme til rekreasjonsområdene utenfor For-
us. I tillegg etableres gang- og sykkelforbindelser i 
tilknytning til grøntkorridorene. På denne måten får 
de nye innbyggerne øst og vest for næringsområdet 

gode gang- og sykkelforbindelser til arbeidsplassene. 
Nye grøntdrag vil være viktige kvaliteter ved eventuell 
senere transformasjon til mer blandet bebyggelse på 
Forus vest.

Hvor mye av grøntdraget som er mulig å opparbeide 
innen 2040, og hvilke virkemidler som kan tas i bruk, 
må avklares i det videre utrednings- og planarbeidet. 
Det er viktig å avsette nok arealer til at grøntdraget 
kan realiseres som en sammenhengende og fullverdig 
grøntstruktur for beboere og brukere i fremtiden.

Vann har en historisk betydning på Forus. For å 
videreutvikle kvaliteten og identiteten fra vannet 
vil kommunene vurdere muligheter for å åpne flere 
kanaler og vannflater tilbake til området.
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Forus øst for E39: blandet byutvikling med 
hovedvekt på næringsformål 
 
Det skal fortsatt sikres en hovedvekt på næringsfor-
mål øst for E39. I et 200-meters belte langs E39 vil 
planen tilrettelegge for ren næringsutvikling til kate-
gori 2 og eventuelt kategori 3. Dette er hensiktsmes-
sig som en buffersone for luft- og støyforurensning 
fra E39 mot øvrig blandet bebyggelse på Forus øst. 
Utover dette vil kollektivtilgjengelighet, godt plasserte 
holdeplasser, samt muligheter for attraktive gang- og 
sykkeltilgjengelighet styre plasseringen av ulike typer 
næringsvirksomheter.

Ved kollektivholdeplassene bygges nye kontorvirk-
somheter godt integrert i den blandede og urbane 
bebyggelsen for boliger og tilhørende service. De-
lområder utvikles og ferdigstilles med helhetlige 
planløsninger, integrert næring, gode bokvaliteter 
og buffersoner mot rene næringsområder, slik at nye 
beboere får gode oppvekst og levekår i en bydel preget 
av langsiktig omstilling. På lang sikt vil det kunne ut-
vikle seg en tett byutvikling langs nord-sør aksen og 
over kommunegrensen mellom Stavanger og Sand-
nes. Strandsonen vil tilføre kvalitet for beboerne.

Nye beboere på Forus øst får mulighet til kortere 
arbeidsreiser på Forus. Nye innbyggere bor nær 
bussveien med god kobling til kommunesentrene og 
et mangfold av arbeidsplasser.

Som flere av næringsaktørene sa under næringslivs-
seminaret i mai, er det behov for mer bosetting nær 
Forus. På Forus øst for E39 ligger alt til rette for å få 
det til, men uten at dette går på bekostning av Forus 
som næringsområde.

Tverrsnitt gjennom Forus, øst for E39
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Fotomontasjen viser hvordan grøntdraget strekker seg 
ned mot sjøen og gjør fjordlandskapet tilgjengelig for alle. 
Boligene ligger mot den solrike siden av grøntdraget, og 
en høyere kontorbebyggelse mot nord. Parken fungerer 
som en samlingsplass både for beboere og arbeidstakere. 
Et lagerbygg står fremdeles igjen, og fasaden er omgjort 
til klatrevegg. En miniplattform er lekestativ. Veiene ligger 
inne i de bymessige områdene slik at grøntdraget holdes 
bilfritt.

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

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

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

Forus vest: tett næringsbebyggelse og møteplasser 
ved bussholdeplassene 
 
På Forus vest vil det bygges med høy utnyttelse i 
utvalgte delfelt rundt ett eller to busstopp. Her vil det 
også komme innendørs og utendørs møteplasser og 
andre felles funksjoner for næringslivet. Denne eller 
disse holdeplassene blir portaler og opplevelsessen-
ter for ansatte og virksomhetene på Forus. De kan 
også bli attraktive steder for de som oppsøker Forus i 
fritidsøyemed.

De som beveger seg til fots skal oppleve stedene som 
nære, med variasjon langs bygningsfasader, og med 
opplevelser som innbyr mennesker til å oppholde 
seg utendørs. Visuelt fra avstand vil de framstå med 
høyere og tettere bebyggelse. Disse stedene skal kom-
munene prioritere for utvikling. Kontorvirksomheter 
som ønsker tett kontakt med produksjonsvirksomhe-
tene på Forus vil ha størst nytte av å plassere seg her. 
Innovasjon innen teknologimiljøer bør få gode vilkår 
her. De ansatte vil få en 10 minutters reisetid på bus-
sen til flyplassen. Dette er en utbygging som bygger 
opp om mer urban byutvikling på Forus vest.

Langs Bussveiene på Forus planlegges mange hol-
deplasser. De fleste holdeplassene vil bli etablert for 
å betjene virksomheter som allerede finnes. Denne 
første utgaven av IKDP Forus vil prioritere kjerne-
områder for tett utbygging ved noen få holdeplasser. 
Planen må sørge for at den ikke stenger for senere, 
mer intensiv arealbruk rundt holdeplasser som ikke 
prioriteres for høy utnyttelse i første omgang.
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Sånn skal det bli på Forus … 

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

Ungdommenes beskrivelse av framtidens Forus, august 2015
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Forus vest: fleksibelt for arealkrevende virksomhet 
utenfor kjerneområdene
 
På Forus legger kommunene til rette for å ivareta hele 
verdikjeder hos næringslivet.

Langs begge sider av E39 vil det bli mangfoldige 
næringsområder der kollektivtilgjengeligheten avgjør 
hvor næringsformålene plasseres.

Industri, lab og lager vil fortsatt få gode forhold på 
Forus, men nye etableringer av denne typen vil plas-
seres lenger unna kollektivaksene. Det vil være behov 
for kombibygg med både kontor og industriareal også 
i framtiden. På Forus vil kommunene tilby utbyg-
gingsmuligheter for eksisterende og nye virksomheter 
som trenger lager og produksjonslokaler i størrelser 
som passer Forus og byområdet. Nye stedskvaliteter 
rundt disse byggene vil bli opparbeidet i forbindelse 
med nyetableringer eller tilbygg.

Framtidige næringsgrener med deres tester av pro-
totyper og lab-funksjoner kan for eksempel skje her. 
Nærheten til skipstransport til og fra Risavika vil 
være et konkurransefortrinn særlig på Forus nord-
vest, og store deler av Forus har god tilgjengelighet 
for godstransport til og fra regionen via E39 og gods-
terminalen på Ganddal.

Kommunene ønsker å holde åpninger for usikker-
heten om hva byområdet trenger av arealer til mer 
plasskrevende funksjoner på lang sikt, lenge etter 
2040. Fordelen med at området er så stort, er at kom-
munene kan prioritere noen delområder for senere 
vekstperioder.

Infrastrukturen danner et rutemønster på Forus vest med gjennomgående gang- og sykkelveier og kjøreveier 
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Skissen viser mulig utforming av næringsområder uten-
for bussveien - med en fortsettelse av næringsbebyggelse 
i kategori 2 og 3 illustrert med lilla, og et fravær av rene 
kontorbygg. 

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

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

Fotomontasjen viser hvordan asfaltflater ut mot gang- og 
sykkelveien er tatt over av grønt og blått, mens lager- og 
kombibygg ligger som før. Den ene lagerbygningen har fått 
et nytt sportsbygg oppå seg. G/s-veien har fått et mønster, 
områdene rundt er varierte, og inntrykkene er 10-doblet - 
her går det faktisk an å være, også etter arbeidstid!
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Prinsippene nedenfor er utarbeidet med den kunn-
skapen vi har til nå i arbeidet. Regionalplan for Jæren 
og Bypakken er viktige grunnlagsdokumenter for det 
videre arbeidet. Tilgjengeligheten med kollektivtrans-
port vil få betydning for utforming av delområder i 
planen.

I møte 1. desember 2016 vedtok styret at Forus skal 
utvikles med utgangspunkt i det komprimerte plan-
prinsippet, alternativ 1. Følgende legges til grunn i det 
videre arbeid med Interkommunal kommunedelplan 
for Forus med planhorisont fram ti, 2040:
 
Om hele planområdet 
 
Planen skal omtale hvilke typer næringsliv Forus skal 
ha en særlig rolle i å betjene. Forus sin framtidige 
rolle skal drøftes i forhold til andre næringsområder 
i regionen. Kvaliteter skal utvikles for å betjene den 
type næringsliv som skal ha særlig nytte av lokalise-
ring på Forus. 

Planen skal bruke virkemidler, som for eksempel ut-
nyttingsgrad og kvalitetskrav for å utvikle områdene 
langs bussveiaksene, herunder utvalgte kjerne-
områder langs disse. Områdene for næringskategori 
1 lokaliseres innenfor kjerneområdene, mens kategori 
2 og 3 primært lokaliseres utenfor kjerneområdene 
med mer fleksible rammer.
 
Planen skal sikre et eller flere nye regionale og lokale 
grøntdrag gjennom planområdet. Planarbeidet skal 
vurdere virkemidler for å sikre grøntdrag i planperi-
oden. Regionalplanens retningslinjer om grønnstruk-
tur benyttes  som utgangspunkt i planleggingen av 
nye grøntdrag. Som del av planarbeidet skal det lages 
en helhetlig strategi for offentlige rom og stedskvali-
tet, herunder grønnstruktur, park, vann, torg/plasser, 
gater og gangforbindelser. 

Planen skal videreutvikle en parkeringsstrategi for 
Forus i forhold til nye grep i planen og innarbeide en 
differensiert norm for parkering. IKDP Forus erstat-
ter eventuelt vedtatt KDP parkering Forus. 
 
En foreløpig anbefaling er at randsoneområdene 
ikke inngår i planområdet. Plangrensen avklares 
når planutkast legges ut til offentlig ettersyn. Dette 
gjelder Lura, Lura bydelssenter, Forus øst-planområ-
det, Skadberg og Bærheim, samt grøntdraget mel-

lom Kjerrberget og Åsen-nuten. Gode koblinger på 
grønnstruktur, infrastruktur og rekkefølge i utbyg-
ging mellom planområde for IKDP Forus og randso-
nene skal ivaretas gjennom kommuneplanarbeidene. 
 Forus øst for E39  
 
Hovedretningen øst for E39 er å planlegge for blan-
det bebyggelse med bymessige kvaliteter, nye innslag 
av bolig, men fortsatt hovedvekt på næringsformål. 
Planen skal vise høy arealutnyttelse rundt 1-2 hol-
deplasser med blandet bebyggelse for næring, bolig 
og tilhørende service. Planen må ha virkemidler for 
å oppnå stor variasjon i boligmassen når det gjelder 
typer og størrelser.

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

Intensjonen er at Travbanen ikke omformes til utbyg-
ging i planen. Eventuelle utredninger om nye tog-
stopp på Lura og Forus øst gjennomføres uavhengig 
av IKDP Forus. Planen skal holde av plass for eventu-
ell framtidig tilkomstkorridor fra fv 44 til en eventuell 
framtidig stasjon på Forus øst. For planlegging av 
Nortura-tomten og omkringliggende områder kan 
planforslaget ta utgangspunkt i arealstatus som vist 
i kommuneplan for Stavanger og busstilgjengelighet 
med Bypakke Nord-Jæren.
 
Forus vest for E39 
 
Hovedretningen for området mellom E39 og grønt-
draget over Åsen-nuten er å opprettholde området 
som rent næringsområde med hovedvekt på næ-
ringskategori 2 og 3. Planen skal vise høy arealutnyt-
telse ved 1-2 holdeplasser som får best kollektivbetje-
ning med Bypakken. Her skal planen legge til rette for 
baser med fellesfunksjoner, møteplasser og kvaliteter 
for næringslivet. 
 
Behovet for kategori 3 områder må belyses nærmere 
og særlig knyttet til nye næringer. 
Intensjonen er å oppnå utbygging av kategori 2 og 3 
områder for å bidra til å dekke regionens behov for 
næringsarealer i hele planperioden. 

5 PRINSIPPER FOR PLANUTFORMING
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Sånn skal det bli på Forus … 

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

  Sagt på næringslivsseminaret, mai 2016



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


