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Hva er en kommunedelplan?
En kommunedelplan supplerer gjeldende 
kommuneplan og fastsetter regler for  
hvordan et område skal brukes og bebygges. 
Interkommunal kommunedelplan for Forus 
består av en samfunnsdel og et plankart med 
bestemmelser. Planbeskrivelse med konse-
kvensutredning gir utfyllende informasjon 
om planen. Last ned hele planforslaget på  
www.ikdpforus.com
 
Du kan enkelt nå oss på mange måter:
Ta gjerne kontakt med oss, hvis du har spørsmål 
om interkommunal kommunedelplan for  
Forus eller saksgangen. Ring prosjektleder 
Marit Storli på 908 77 348 eller send e-post til  
marit.sletteberg.storli@stavanger.kommune.no
hvis du har spørsmål eller vil drøfte noe om 
planen. Du finner oss også på facebook:
www.facebook.com/ikdpforus/

Vi arrangerer møter og har åpne kontordager 
der du kan komme for å få informasjon og 
dele synspunkter. Finn mer informasjon på 
www.ikdpforus.com
 
Slik kan du si din mening: 
Hvis du har merknader til planen, kan du 
sende e-post innen 15. september til: 
postmottak.bos@stavanger.kommune.no
 
Eller brev til:
By- og samfunnsplanlegging 
Postboks 8001
4068 Stavanger 

Hva er IKDP Forus? Interkommunal kommunedelplan Forus er et samarbeid mellom kommunene Stavanger, 
Sandnes og Sola. Sammen skal vi tilrettelegge for et moderne næringsområde på tvers av kommunegrensene. 
Planen ser blant annet på overordnet transportinfrastruktur, næringsutvikling, arealbruk og hvilken rolle 
Forus skal spille i en regional kontekst. 

Planen vedtas i første kvartal 2019! På www.ikdpforus.com finner du informasjon om planen og om hvordan du kan  
få kontakt med oss under høringen.

Vi vil høre hva du syns!

Hvorfor fire kjerneområder?

IKDP Forus har høringsfrist 15. september.  
Vi vil gjerne ha innspill fra så mange som mulig.  
I denne fasen av planarbeidet er det viktig at 
innspill er skriftlige, og du kan sende innspill  
i e-post eller brev.
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I framtiden må de sentrale delene av Forus 
først og fremst planlegges for gående og 
syklende, deretter for kjøretøy. De ytre  
områdene vil fortsatt ha gode forbindelser 
for tunge kjøretøy og næringstransport.

I kjerneområdene vil vi tilrettelegge for  
miljøvennlige jobbreiser, korte gang- 
avstander og attraktive uteområder. 
Her tillates en utnyttelsesgrad opp mot  
400 prosent, og mulighet for høyhus  
med særlige krav. 

Hvert kjerneområde skal ha en urban akse 
eller torg, og det kan etableres servicetilbud 
som treningssenter, tannlege, lege, renseri 
og frisør. Det tillates også noe handel som 
betjener de ansatte og virksomhetene. 
 
Vi vil ha mer folk i gatene, og legger til rette 
for både formelle og uformelle møter.  

Det Forus vi har i dag, er bygget og planlagt  
for bilen. Hvis vi skal lykkes med å skape  
et bærekraftig Forus, må vi ta de myke  
trafikantene på alvor.

     Hovedmål  1

Forus og regionen skal bli mer attraktiv for  
næringsutvikling, styrkes som regionalt 
næringsområde og ha et godt samspill med  
de øvrige næringsområdene i regionen. 

     Hovedmål  2

Forus skal være et godt sted å bo og jobbe.  
Området skal oppleves som et trivelig sted med  
sosiale møteplasser, gang- og sykkelforbindelser 
og blågrønne kvaliteter. 

     Hovedmål  3

Forus skal være et klimavennlig næringsområde. 
Vi skal ha nullvekst i personbiltransporten  
og 30 % reduksjon av klimagassutslippene.

   Vi vil tilrettelegge for industri og 
   kombinerte næringer 

Vi vil reservere arealer til industriformål og  
kombinerte næringer. Virksomheter som 
krever mye areal, eller som trenger lager-
plass og transport, skal ha god tilgang til 
veisystemet. 

  Vi vil etablere 
  fire kjerneområder  

Her skal det tilrettelegges for kontorbedrifter 
med sosiale møteplasser, servicetilbud og 
urbane kvaliteter. Kjerneområdene skal være 
lette å nå med sykkel og buss.  

  Vi vil øke andelen miljøvennlige   
  transportformer  

Flere skal velge buss eller sykkel framfor 
bil. Vi vil stenge Åsenvegen/Forusbeen for 
å unngå gjennomgangstrafikk og begrense 
antallet nye parkeringsplasser. Kollektiv- 
traseer skal prioriteres og gang- og sykkel-
nettverket bygges ut. Bilveiene prioriteres  
til næringstransport.

  Vi vil at Forus skal bli 
  energinøytralt  

Ambisjonen er å redusere energibruken med 
80 % innen 2040. Vi vil etablere en energi-
fleksibel og smart infrastruktur med økt bruk 
av bioenergi, solenergi og spillvarme. Alle 
nye bygg må knytte seg til fjernvarme og 
fjernkjøling.

  Vi vil gjøre Forus 
  grønnere og blåere  

For å gjøre området mer attraktivt, vil vi 
tilføre nye grøntdrag og omforme kanalene 
til naturlige kanal- og vannveier.  

      Vi vil tilrettelegge 
  for et smart Forus   

Satsing på utdanning, kunnskapsdeling, 
innovasjon, bærekraft og moderne teknologi 
skal gi økt konkurransekraft og verdiskaping. 
Smarte klimaløsninger skal bidra til å styrke 
posisjonen som energihovedstad.

Tre hovedmål 

Slik har vi tenkt å nå målene:

I K D P

I K D P

Fargepalett

Pay-off Pay-off variasjoner

Typografi

Vann

R125 G201 B241
C52 M4 Y0 K0
#7dc9f1

Energi

R219 G55 B51
C7 M89 Y81 K0
#db3733

Miljø

R11 G166 B77
C80 M0 Y88 K0
#0ba64d

Sort

R0 G0 B0
C0 M0 Y0 K1000
#000000

Logo Original Logo Gråtoner Typografisk Alternativ:

Typografisk Alt Negativ:

Logo Negativ

a A aA

aA

Brødtekst

Univers 55 Roman

Profil

Univers 49 Light Ultra Condensed

aA
Headinger og pay-off

Univers 57 Condensed

Powerpoint/Microsoft: 

Arial

Kommunevåpen

Sånn skal det bli på Forus. Sånn skal det bli på Forus.

Sånn skal det bli på Forus.

Sånn skal det bli på Forus.

Sånn skal det bli på Forus.

Interkommunal kommunedelplan for Forus 2019–2040
Nå bør alle interesserte engasjere seg i Forus-planen. 

Høringsfrist 15. september 2018

Sånn kan det bli på Forus!
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I ndust r iområder

IKDP Forus skal sikre 
nok areal til alle typer 
næringer, deriblant 
industriformål. Planen 
legger tilrette for areal-
krevende virksomheter 
i randsonene, lengst 
borte fra bussveien – 
men med god tilgang  
til veinettet. 

 1 KANALSLETTA
 2 KOPPHOLEN
 3 FORUSSLETTA NORD 
 4 FORUSSLETTA SØR 

Kontorbedrifter plasseres i kjerneområdene, 
der de ansatte får best tilgang til bussveien 
og gang- og sykkelveiene. Områder som er 
tilrettelagt for bil og tungtransport, og som 
ligger mer enn 400 meter fra bussveien,  
er best egnet til industriformål. Disse er  
markert med hvitt på kartet over og ligger 
lengst borte fra bussveien. De grå områdene, 
det såkalte influensområde bussvei, avsettes 
til kombinerte næringer som trenger plass til 
både kontor, lager og produksjon. 

 

  Parker ing
Forus har i dag en overkapasitet på parkerings-
plasser, med plass til omtrent 30.000 biler. 
Planen foreslår at ny utbygging skal skje 
med færre parkeringsplasser enn tidligere, 
og det blir lettere å komme til Forus med 
buss og sykkel. Bedrifter med liten bygnings- 
masse og store logistikkbehov kan få  
tilpasset parkering.

Sykkelvei

Kjerneområde

Bussvei

Hovedatkomst vei

Indre ringvei for bil

< 400 m fra bussveien

> 400 m fra bussveien

Bussvei

Kjerneområde

Regionalt grøntdrag

Kanaler og vann

Grønnstruktur

Bussvei

Kjerneområde

   Mindre bil – mer buss, sykkel og gange

I tråd med nullvisjonen for Nord-Jæren 
skal all vekst i persontrafikken på Forus 
tas med gange, sykkel og kollektivtran-
sport. Bussveien og sykkelstamveien 
bygges nå, og gir nye muligheter for at 
Forus kan lykkes som nullvisjonsområde.

Slik kommer du deg rundt på Forus

  Mer grønt og blått

Fire kjerneområder

Nye, grønne forbindelser skal gjøre det 
attraktivt å gå eller sykle til jobb. Fram mot 
2040 skal vi etablere kanalene på nytt, med 
mer naturlige materialer, variert vegetasjon 
og muligheter til å komme ned til vannet. 
Deler av det gamle Stokkavannet vil  
gjenoppstå på begge sider av motorveien. 

IKDP Forus foreslår fire kjerneområder  
ved viktige holdeplasser langs bussveien:

 1   KANALSLETTA
På Kanalsletta er det i dag ledige kontorplasser. En urban akse, torg, nærhandel og 
servicetilbud vil kunne gjøre området mer attraktivt. Vi vil prøve å skape intimitet og 
proporsjoner som mennesker føler seg vel i. Når Åsenvegen stenges, får Kanalsletta 
bilfri forbindelse via det nye torget til ny bussholdeplass ved bussveien. 

 2   KOPPHOLEN
Området rundt Svanholmen kan utvikles til en innovasjonshub med utstillingslokaler, 
møteplasser inne og ute, arbeidsfellesskap og midlertidige kontorplasser. Tvedt- 
senteret betraktes som en ressurs i utviklingen av Koppholen som kjerneområde.  
En liten del av Stokkavannet hentes fram, og en ny urban akse plasseres sentralt  
mellom bussknutepunktet i sør og Tvedtsenteret i nord. 

 3   FORUSSLETTA NORD
Området øst for FV44, kjent som 2020park, legger opp til utadvendte kantiner og  
andre fellesfunksjoner for næringslivet. Det blir gangforbindelser gjennom hele  
området og videre østover til strandsonen ved Gandsfjorden. 

 4   FORUSSLETTA SØR
Området rundt Forussletta og Luramyrveien kan bli et spennende område med  
varierte næringstyper. Vi vil ta vare på særpreget med de amerikanskinspirerte  
byggene, fortette og skape gode traséer for gående og syklende. Forussletta Sør  
gir mulighet for lavere byggetetthet enn de andre kjerneområdene.
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