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1 Formål med planbeskrivelsen
Formålet med planbeskrivelse for IKDP Forus er å gi en utfyllende beskrivelse og forklaringer til
planens hovedgrep og endringer planen gjør i forhold til gjeldende kommuneplaner i Forus-området,
herunder kommuneplan for Stavanger, Sola og Sandnes. Planbeskrivelsen forklarer og begrunner
hovedinnholdet i planforslaget. KU (konsekvensutredning) og ROS (Risiko og sårbarhet) vurderinger
for nye utbyggingsområder og formålsendringer ligger vedlagt.

2 Bakgrunn for planarbeidet
2.1 Planbestilling
I forbindelse med høring av forslag til regional plan, foreslo
Rogaland fylkeskommune at det skulle utarbeides en
regionalplan for Forus og Sola flyplass. I høringsuttalelsene
anbefalte kommunene en felles håndtering av Forus-området,
men presiserte samtidig at utredning, prosess og avklaring bør
skje gjennom en felles kommunedelplan. I regional
planstrategi ble vedtatt en forventning om at kommunene tar
et tydelig planleggingsansvar og håndterer planutfordringer
gjennom helhetlige planløsninger i området.

Mai 2014 behandlet kommunene Stavanger, Sola og Sandnes sak om fullmakt til oppstart av
planarbeidet IKDP Forus. I samme sak vedtok kommunene formålet med planarbeidet gjengitt i
kursiv skrift nedenfor, og hvert av punktene ble kommentert i planprogrammet:
• Legge til rette for at Forus kan videreutvikle og styrke sin rolle som nasjonalt viktig
næringsområde.
Dette innebærer at planarbeidet skal ha næringsutvikling som et hovedhensyn i utredning av
planalternativ, vurdering og valg av løsninger. Ambisjonen er at planarbeidet skal gi føringer og
løsninger som videreutvikler og styrker Forus som nasjonalt viktig næringsområde. Naturlig bør
næringsutvikling inngå som et hovedelement i det langsiktige målet.
• Avklare Forus framtidige rolle og funksjoner i en regional kontekst.
Dette innebærer at de vurderinger som gjøres i planarbeidet skal forankres i vurdering av hvilke
regionale behov Forus skal medvirke til å dekke i et langsiktig perspektiv. Målet bør dermed
være tydelig på hvilken rolle Forus skal ha i å dekke regionens behov for næringsareal,
boligareal, redusert transportarbeid og sterke hovedsentra.
• Vurdere utvikling av gode og blandete områder for bolig og næring langs kollektivtraseene på
Forus.
Dette innebærer at innenfor føringen om å utvikle Forus som næringsområde, skal avklares hvor
og i hvilket omfang planen bør åpne for boligformål i kombinasjon med næringsvirksomhet. Kan
boligbygging i soner langs kollektivaksene bidra til å styrke Forus som næringsområde?
• Avklare muligheter og omfang av boligbygging i Forus’ randsoner.
Dette innebærer at planarbeidet skal undersøke muligheter for boligbygging i planområdets
randsoner, både innenfor planavgrensning og i naturlig tilgrensende områder utenfor. Dette har
mindre betydning for utforming av hovedmålet. Det behandles som et virkemiddel for å
redusere transportarbeidet til næringsområdet.
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•

Harmonisere utviklingen av Forus med utbygging av overordnet transportinfrastruktur.
Dette innebærer at det i planarbeidet skal utformes strategier for videreutviklingen av Forus
koordinert med utbyggingen av hovedinfrastruktur for transport i byområdet, fastlagt i Bypakke
Nord-Jæren, og vurdere eventuelle behov for transportinfrastrukturtiltak ut over Bypakke NordJæren fram til tidshorisonten 2040. Dette har mindre betydning for utforming av hovedmålet.
Det behandles som et virkemiddel for å sikre at arealbruk og transportinfrastruktur skjer i takt.

Det har vært en målsetning i dette planarbeidet å avklare langsiktige mål for utvikling av Forusområdet i et 20-års perspektiv/frem til 2040. Det har vært et viktig hensyn å styrke Forus som et
nasjonalt og regionalt viktig næringsområde. I tillegg har det var en oppgave i planarbeidet å ivareta
nasjonale og regionale forventinger til arealforvaltning, samordnet areal og transport og innspill fra
grunneier og øvrige interessenter i området.
Planprogrammet viser planområde, planprosess, utredningsbehov, medvirkningsopplegg og
organisering av arbeidet. Planprogrammet ble fastsatt av de tre kommunene i februar/mars 2016.
Kommunene forventer at planen blir vedtatt i begynnelsen av 2019.

2.2 Utfordringsbildet
Forus i den store sammenhengen
Forus har et stort potensiale til å fortsatt være
regionens viktigste næringsområde i mange år
framover. Men området har noen
særlige utfordringer som har betydning for
hvordan området framstår i regionen. Disse
utfordringene må adresseres slik at
næringsområdet kan videreføre og fornye sin
rolle for næringsutvikling og som del av
byområdet på Nord-Jæren.
På grunn av områdets regionale betydning, er
det et mål å øke kvaliteten for hele
byområdet med å løse det som kan oppfattes
som lokale utfordringer på Forus. Forus
skal ha rom for utvikling, i samspill med
byområdet forøvrig.
Framtidens næringsliv i regionen og på Forus
Forus og regionen forøvrig skal ikke konkurrere
med hverandre,
men komplimentere hverandre. Der er til dels
høy kompetanse hos bedriftene på Forus, men
næringslivet er i hovedsak rettet mot
oljevirksomhet. Området har mange
hovedkontor. Næringsstrukturen er samtidig
veldig variert med store kontorvirksomheter, handel, kombibedrifter, og små og relativt store
industribedrifter.
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Figur 1 Regionale arbeidsplasskonsentrasjoner

Figur 2 Antall arbeidsplasser i næringsområder, utvikling i perioden 2013-2017
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.

Regionen har behov for en større variasjon i næringslivet for å redusere den sterke avhengigheten av
petroleumssektoren. Regionen trenger industridrevet og forskningsbasert innovasjon for å sikre flere
bein å stå på. Regional næringsarealstrategi omtaler strategier for å satse på kunnskapsbasert
verdiskaping, og forskningsmiljø ved UiS og IRIS omtaler hvordan næringslivet kan bli mer
diversifisert.
Kommunene har gjennom planarbeidet avklart at Forus fortsatt skal ha et allsidig tilbud av
næringsareal hvor også arealekstensive virksomheter kan etableres. Forus har særlige muligheter for
å ivareta behovene til bedrifter med få ansatte i tillegg til kontorvirksomheter. Forus-området ligger
sentralt i regionen med god transporttilgjengelighet for denne typen bedrifter. Forus er det eneste
området i regionen som er etablert med hele spekteret fra høy til lav arbeidsplassintensivitet i
bedriftene, noe som gir bedriftsfordeler. Området ligger også sentralt med tanke på å hente
arbeidskraft og for å tilby tjenester til byområdet.
Erfaring har vist at det er vanskelig å holde av arealer til industri og lager i en tett byutvikling. Forus
har flere områder med arealekstensive virksomheter i dag, men flere ligger nær
kommende bussveiakser og trues av mulighetene for transformasjon til ny
og tettere bebyggelse. Planarbeidet har vist at der er stort overskudd på arealer egnet til høy tetthet
med nærhet til bussveiene. Det er langt mer utfordrende å oppnå mer effektiv utnyttelse av
eiendommer til industriformål eller kombibedrifter. For å sikre nok arealer til slike formål, velger
kommunene å legge til rette for kombibedrifter langs bussveiene utenfor kjerneområdene.
Samferdsel
Nasjonal transportplan fastslår at byenes økte transportbehov skal dekkes av kollektivtransport,
sykkel og gange. Forus har i dag en reisemiddelbruk som er svært bilbasert. Endret
reisemiddelfordeling skal ses utfra tilgjengelighet til Forus med miljøvennlige transportmidler og i
forhold til nullvekstmålet som er vedtatt i Bypakke For Nord-Jæren og byvekstavtale for NordJæren. Det er en absolutt forventning i disse avtalene at reisemiddelbruken til og fra Forus må
endres.
Utbygging av bussveiene både nord-sør og øst-vest gjennom Forus, og sykkelstamveien, vil tilby nye
muligheter for å reise miljøvennlig til, fra og internt på Forus. Bussveiene vil ha stor betydning for ny
planstruktur, og gir utgangspunktet for å plassere ulike typer næringsvirksomheter og
byforming. Kontorarbeidsplasskonsentrasjoner knyttes til bussveiens holdeplasser.
Planen viser også start på transformasjon av en del næringsarealer på Forus øst og Lura slik at
omforming til boligformål kan skje. Dette kan bidra ytterligere til at transportbehovet og
arbeidsreiser med bil kan reduseres.
Næringstransport er nødvendig for verdiskapingen i regionen og for Forusområdet, og det er viktig
for næringstransporten at vi har et velfungerende transportsystem. I dagens situasjon opptar
arbeidsreiser med personbil en stor del av kapasiteten i veinettet. Kø og forsinkelser koster
næringslivet store summer pr år.
Identitet
Forus framstår som en utbygd del av byområdet, men likevel lite integrert i omgivelsene rundt.
Forus har særegne kvaliteter og en interessant historie å formidle. Det opprinnelige Stokkavannets
plassering og betydning skal få spille en ny rolle ved gjenskape et naturlig vannmiljø og noen
vannflater. Området har gjennomgått en stor utvikling med etablering av store virksomheter i en
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tidlig fase av petroleumsnæringens oppstart. Området er knyttet til Gandsfjord og Hafrsfjord og
kjennetegnes med siktlinjer og utsikt til fjellområdene. I områder med
kontorarbeidsplasskonsentrasjoner hvor de fleste arbeidstakerne oppholder seg er det imidlertid lite
innslag av områdekvaliteter og kobling til naturlige kvaliteter.
Planen fremhever særlig vannet som en ressurs og som et viktig identitetsbærende element i
Forusområdet. Øvrige elementer som fremheves er bygninger med særskilte uttrykk fra
oljeselskapenes første etablering, grøntdrag og siktlinjer til/fra Gandsfjord og Hafrsfjord.
Planen avgrenser delområder ved å etablere fire kjerneområder med høyere tetthet og vekt på
kvaliteter. Dette grepet bidrar blant annet til at noen deler vil framstå med ny eller tydeligere
karakter og identitet.
Områdekvaliteter
Bildominansen i Forusområdet har bidratt til store avstander mellom arbeidsplasser og
ulike reisemål. Forus er lite tilrettelagt for mennesker uten bil, og det kan være vanskelig å orientere
seg til fots eller på sykkel. Store asfaltflater preger de næringsområdene på Forus, og forringer
stedskvalitetene sentralt i området.
Det er et mål i planen at Forus skal oppleves trivelig for de som jobber der, de som bor i nærområdet
og besøkende til området. Et viktig tema er tilrettelegging av sammenhengende grønnstruktur i
området. Planen viser en visjon for hvordan ny regionale grønnstruktur kan etableres på lang sikt.
Mål og strategier vedtatt i planprogrammet
Planprogrammet inneholder en målstruktur som er vist nedenfor. Målstrukturen har vært brukt
aktivt gjennom arbeidet med planforslaget. Oppsummert handler det langsiktige utviklingsmålet om
å videreutvikle Forus som nasjonalt og regionalt viktig næringsområde. Planen skal bidra til å dekke
regionens behov for næringsareal og styrke områdets attraktivitet for eksisterende og nye næringer.
Dette hensynet vektlegges sammen med nasjonale og regionale mål om arealforvaltning og
samordnet areal og transport. Her inngår blant annet mål om å redusere klimagassutslipp,
ivaretakelse av biologisk mangfold, håndtering av økte nedbørsmengder, jordvernmål osv.
Visjon

Forus – en drivkraft for framtidens næringsliv i regionen og landet
Langsiktig mål

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

Energi og klima

Områdeattraktivitet

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

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

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

Energi og klima

Områdeattraktivitet

Arealberedskap som bidrar til å Innovativ og fremtidsrettet
dekke regionens behov for
håndtering av klimaendringer.
næringsareal i og ut over
planperioden
Arealberedskap som muliggjør
nyetableringer av strategisk
viktige virksomheter

Teknologi som sikrer smart,
effektiv og miljøvennlig
energibruk.

Varierte krav til
tomteutnyttelse og
parkeringsdekning som legger
til rette alle typer
næringskategorier(4) og sikrer
miljøvennlig
reisemiddelfordeling.
Tilrettelegging for
videreutvikling og nyetablering
av sterke næringsklynger.

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

Grøntdrag som sikrer
sammenheng med regional
grønnstruktur og en finmasket
områdeintern grønnstruktur
med blå-grønne kvaliteter.
Et attraktivt, finmasket nett
som separerer gående og
syklende
Med rammer for detaljhandel
og nærservice som betjener
ansatte og bosatte i
planområdet og bygger opp
under attraktive møteplasser.

Lokalsentra lokalisert med god
regional kollektivtilgjengelighet
og gode gang og
sykkelforbindelser.
Funksjonsblanding der
hensynet til godt leve og
oppvekstmiljø kan ivaretas
kombinert med hensyn til
Forus som næringsområde.
En utbyggingstakt harmonisert
med utbygging av overordnet
transportinfrastruktur.
Attraktive steder og
møteplasser basert på
eksisterende stedskvaliteter
(landskap, kulturminner,
bygninger o.l.)

Et veinett som prioriterer
framkommelighet for
næringstransport framfor
personbiltransport.
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3 Planprosess og medvirkning
3.1 Alternativsvurderinger
3.1.1 Alternative planprinsipper for planens hovedretning
Den viktigste alternativs vurdering i planarbeidet for IKDP Forus ble gjort innledningsvis i
planprosessen i forbindelse med «Prinsippavklaring for IKDP Forus». Tre ulike prinsipper for
langsiktig utvikling av Forus-området ble utredet med vurdering av måloppnåelse. Prinsippene ble
deretter lagt ut til offentlig høring og ettersyn. Se Utredning av måloppnåelse av tre alternative
planprinsipper
Planprinsippene som ble utredet, er vist i figuren nedfor. Ideen bak Basis-alternativet var å følge opp
dagens Regionalplan og kommuneplanene. Ideen bak Komprimert alternativ innebar en mer
komprimert utbygging med høy utnyttelse i tydelig avgrensede områder langs kollektivtraseene.
Ideen bak Funksjonsblandings-alternativet var å bygge ut hele Forus området med blandet formål
næringsliv, bolig og tjenesteyting.

Figur 3 De tre planprinsippene som er utredet. Kilde: Planprogram for IKDP Forus.

Måloppnåelse for de tre prinsippene ble vurdert i forhold til de definerte målene for
Næringsutvikling, Energi og klima og Områdekvalitet. I tillegg ble prinsippene vurdert opp mot
gjennomførbarhet av planen og regionale hensyn som ikke dekkes av de tre nevnte målområdene.
Et hovedfunn var at utbyggingspotensialet på Forus er svært stort sammenlignet med ønsket og
realistisk utbygging fram til 2040.
Komprimert alternativ ble vurdert å ha klart best måloppnåelse. Planprinsippene Funksjonsblanding
og Basis vekslet om å få nest-best måloppnåelse.
I den videre vurderingen av alternativene ble det vektlagt hvilket alternativ som ga best
forutsigbarhet for eksisterende og fremtidige næringsvirksomheter. Det ble vurdert som viktig å
utarbeide en plan som gir tydelige signaler om ambisjoner fra kommunenes side om utvikling av
attraktive områder for ulike typer næringsvirksomhet på Forus. Videre det vurdert at planen burde gi
forutsigbare rammer for samspill mellom kommunene når det gjelder utviklingen av Forus.
Komprimert alternativ ble blant annet anbefalt fordi det ville sikre næringslivet på Forus gode
rammebetingelser gjennom tilgang på tilstrekkelig areal til ulike kategorier innen næringsformål og
at disse lokaliseres optimalt med hensyn til klyngedannelser og ulike typer infrastruktur.
Næringslivet i kommunesentrene og på Forus utvikles parallelt og utfyller og støtter hverandres
10

roller. Det ble vektlagt at regionens langsiktige næringsutvikling har nytte av en strategi som utnytter
godt og tar vare på arealressursene på Forus. I det anbefalte planprinsippet prioriteres noen
områder til kontorvirksomhet mens andre større områder sikres til fortsatt rene næringsformål, med
mer plasskrevende kategori 2 og 3 virksomheter.
Mht. transport ble det vurdert at mulighetene for å nå nullvekstmålet for Nord-Jæren er større om vi
lokaliserer funksjoner i neon utvalgte kjerneområder. Kontorene prioriteres til noen utvalgte
områder med best tilgjengeligheten for gange, sykkel og kollektivtransport.
Det Komprimerte planprinsippet ble også vurdert å gi best muligheter for å lykkes med å utvikle nye
områdekvaliteter. I dette alternativet utvikles næringsvirksomhet innenfor kategori 1 med høy
arbeidsplassintensitet/kontor og tilhørende service, grøntdrag og møteplasser i et definert område
med et helhetlig plangrep og gange- og sykkel avstander.
Samlet ble det komprimerte alternativet vurdert å gi muligheter for å oppnå synergieffekter til beste
for flere definerte mål for IKDP Forus:
• Komprimert utvikling gir best mulighet for å øke andelen miljøvennlige personreiser
• Mulighet for å oppnå urbanitet og attraktive steder der ansatte i virksomhetene kan møtes
• Næringslivet kan oppnå en positiv interaksjon ved å samle utbygging av ulike funksjoner på
utvalgte delområder i tett utbygging og i helhetlige plangrep
I tillegg til å vurdere måloppnåelse innenfor de tre hovedmålene for utviklingen av Forus, ble
prinsippene utredet med tanke på regionale helhetsløsninger og gjennomførbarhet. Med
komprimert-alternativet oppnås en håndterbar mengde utbygging som står i forhold til oppdaterte
prognoser og planhorisonten frem til 2040.
Det ble vurdert at funksjonsblandingsalternativet med en vesentlig større utbyggingskapasitet kunne
få store konsekvenser for vedtatte planer i kommunene Sandnes, Stavanger, Randaberg og Sola, og
ringvirkninger for ønsket utvikling av bolig og næring i øvrige kommuner i regionen. Det vektlegges
imidlertid at planprinsippet Funksjonsblanding kan bli en aktuell utviklingsretning for Forus i et
lengre tidsperspektiv enn 2040.
Arbeidet med planprinsippene viste at kommunene også bør ha tanker om utviklingen på Forus etter
planhorisonten 2040. I seminaret for næringslivet 3. mai 2016 vurderte tre av fem grupper
planprinsippene mer som etapper i utvikling, enn som alternative utviklingsretninger. Figuren under
viser hvordan de vurderte planprinsippene kan tolkes og plasseres langs en tidsakse som etapper i
utvikling.

Figur 4 De tre planprinsippene plassert langs tidsakse. Kilde: planprogrammet.
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Det ble vedtatt i behandlingen av planprinsipper for videre planutforming av Forusområdet (lenke
settes inn) at IKDP Forus skulle tilrettelegge for fremtidige kontorarbeidsplasser i noen utvalgte
kjerneområder i Forus-området. Kjerneområdene skulle lokaliseres rundt de best betjente
busstoppene langs kollektivaksene i Forus-området og utvikles som spesielt attraktive for
kontorarbeidsplasser med høy tilgjengelighet, gode møteplasser og kvalitet i omgivelsene.

3.1.2 Utvelgelse av kjerneområder
Det har vært gjennomført alternativsdrøftinger for å vurdere plassering av kjerneområdene. I
arbeidet med plangrep ble vurdert flere alternative plasseringer av kjerneområdene. Disse framgår i
plangrepheftet side 9.
Kjerneområdene ble lokalisert basert på lokaliseringskriterier som omfattet tilgjengelighet,
områdekvalitet osv. Lokaliseringskriteriene ble benyttet i arbeidsmøter der prosjektgruppen
vurderte alle bussholdeplasser langs Bussvei. Anbefaling om lokalisering av kjerneområder ble
deretter foreslått i sak til styret.
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Figur 5. Vurderte plasseringer av kjerneområder
Følgende lokaliseringskriterier ble lagt til grunn for utvelgelse av kjerneområder:
• Nærhet til traseer for kollektivtransport: Tre av stedene ligger ved godt betjente holdeplasser.
Kanalsletta har lavest bussfrekvens, 15 minutt.
• Kanalsletta har høy parkeringsdekning. De andre stedene er mulig å utvikle med
parkeringsdekning tilpasset busstilgjengelighet.
• Eksisterende strukturer og bebyggelse i området er velegnet til formålet. Det gjelder Kanalsletta
som er nærmest å ligne et kjerneområde allerede.
• Eksisterende strukturer og bebyggelse i området er lite egnet og antas å ha en lav
erstatningsverdi. Det er tilfellet ved Koppholen og Forussletta nord.
• Tilgang til allsidig mangfold av tjenester og service. Det finnes ved Koppholen pga Tvedtsenteret. Tjenestebehov vurderes ved de andre kjerneområdene.
• Publikumsvennlige uteområder finnes i liten grad i dag på noen av stedene som er vurdert til
kjerneområder. Det vurderes i planen.
• Kjerneområdene kan ligge nært opp til boligområder. Det er særlig aktuelt øst for E39.
Kanalsletta har også korte avstander til boliger.
• Relokalisering av eksisterende virksomheter: Uproblematisk med unntak av Forussletta sør, der
mange virksomheter finnes i dag.
• Sterke drivere med initiativ for utbygging bør inngå hvis plassering passer med kjerneområdets
funksjoner forøvrig.
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Færre kjerneområder: Planprinsippsaken konkluderte med å prioritere utvikling av 1-2
kjerneområder vest for E39, og 1-2 kjerneområder øst for E39. Det har vært vurdert å prioritere bare
1 område på hver side. Det har ikke vært anbefalt fordi der til enhver tid skal være tilgjengelig areal
for utvikling.
Større kjerneområder: Etter at plassering var avklart jobbet prosjektgruppen med områder som var
større enn de som er vist på plankartet i planforslag IKDP Forus, fordi omgivelsene ligger til rette for
det og arealpotensialene er store. I ettertid har prosjektgruppen avpasset realistisk omfang på
utbygging fordi det gjør det blir det enklere å lykkes med noen med nye tilbud og kvaliteter for
næringslivet på noen utvalgte steder før disse eventuelt utvides seinere. Det vektlegges samtidig at
kjerneområdene som er foreslått fortsatt har god kapasitet i kjerneområdene for å kunne tilby et
utvalg av lokaliseringsmuligheter og unngå spredt utvikling av rene kontorvirksomheter langs
bussveiene.
Ved prioritering av hvilke områder som skal være med i kjerneområdene har prosjektgruppen
benyttet de samme kriteriene som ble benyttet ved utvelgelsen av kjerneområdene. Forus har
tilgang på store områder som kan inngå i kjerneområder i framtiden hvis behovet oppstår. Det er
ikke intensjon om å begrense utvikling som ligger til grunn for å avgrense kjerneområdene, men
ønske om å oppnå kjerner med korte avstander og nye kvaliteter. Utbyggingskapasiteten i
kjerneområdene er beregnet og sammenstilt i egen sak, sammen med utbyggingskapasiteten
utenfor kjerneområdene.
Kjerneområde langs Lagerveien i stedet for Kanalsletta: Lavere kollektivdekning gjør det relevant å
stille spørsmål ved utbygging langs Kanalsletta og langs Lagerveien. Rådmannsgruppen anbefaler å
prioritere Kanalsletta foran Lagerveien fordi Kanalsletta er Sola sin byutviklingsakse, og den leder til
Sola sentrum og til flyplassen. Områdene langs Lagerveien er godt egnet til kategori 2 og 3 formål
med god tilgjengelighet til Solasplitten og er foreløpig ikke en prioritert byutviklingsakse. I framtidige
planrevisjoner er det aktuelt å knytte denne aksen til Ullandhaug og andre steder i Stavanger. I
denne første utgaven av IKDP Forus er det nødvendig å samle ressursene og ny aktivitet til noen
steder for at næringslivet skal lykkes.
Slå sammen kjerneområdene Koppholen og Kanalsletta: Muligheten ble vurdert for å samle
innsatsen på Forus vest til ett område. Men det er lang nok avstand mellom viktige deler i begge
områdene, og det vurderes ikke som realistisk å få til gangavstand mellom funksjonene i et samlet
kjerneområde.
Forussletta sør: Her har flere alternative avgrensninger vært vurdert. Kvartalet sør for det som nå er
vist som kjerneområde, nær Kvadrat, var tidlig en del av kjerneområdet. Området ble tatt ut fordi
det har vært viktig å prioritere en avgrenset første etappe i utviklingen av kjerneområdene.
Prosjektgruppa har også vurdert å avgrenses på vestsiden av Forussletta for å konsentrere innsats og
oppstart dette ytterligere. Nærmere avveiinger tilsa at det likevel ville fungere bedre for den
helhetlige utviklingen i området å knytte sammen kombinerte bolig og næringsområder øst og vest
for Forussletta, blant annet for å sikre gode forbindelser og sammenheng mellom områdene.

3.2 Andre alternativer som ikke er videreført
Planprinsippene Basis og Funksjonsblanding ble vurdert som uaktuelle for videre arbeid med planen.
Det var en nyttig øvelse å gå gjennom disse alternativene fordi de inneholder elementer som planen
skal ta stilling til. Basis er det planregimet som gjelder for Forus i dag. Funksjonsblanding er en
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direkte oppfølging av et av punktene i planbestillingen. Spørsmål om boligutvikling i flere deler av
planområdet har også kommet opp etter vedtatt planprinsipp. I slike tilfeller har det vært nyttig at
prosjektet har gått gjennom og vurdert lokale og regionale konsekvenser av boligutvikling i en
tidligere fase.
Rekkefølge i utbygging: Kommunene ønsker ikke å lage rekkefølgebestemmelser i utbyggingen, for å
unngå at områder skal stå ‘på vent’. Kommunene ønsker at når planinitiativer i tråd med
arealstrategien på Forus planlegges, må disse kunne bli gjennomført uten at de må vente på andre
initiativer som kan ta lang tid før de blir gjennomført. Planen legger rammer for utvikling ved
holdeplasser innenfor og utenfor kjerneområdene. Kommunene ønsker at det skal være tilgjengelige
utbyggingsmuligheter til enhver tid innenfor et eller flere av kjerneområdene.
Boligutbygging mellom travbanen og fv44: Formålsendring er ikke anbefalt fordi man ønsker større
sammenhengende boligformål av hensyn til levekår og oppvekstkvaliteter og bokvaliteter.
Busstrase gjennom 2020park, mellom fv 44 og gamle Forus øst stasjon: Tidlig i planarbeidet ble det
drøftet behov for egen kollektivforbindelse mellom fv 44 og gamle Forus øst stasjon. Utredningen av
nye togstopp anbefaler at overgang mellom tog og buss bør skje ved Gausel stasjon, selv om nytt
togstopp etableres på Forus øst. Derfor anbefales ikke å vise kollektivtrase gjennom kjerneområdet
Forussletta nord, i tillegg til ordinær kjørevei. En bussforbindelse kan legges til kjørevei, evt. kan en
løsning integreres i urban akse gjennom kjerneområdet Forussletta Nord. Videre arbeid med nye
stasjoner på Forus øst og Lura er for øvrig tatt ut av IKDP Forus og vurderes videre i
kommuneplanprosessene til Stavanger og Sandnes.
Utviklingssoner for kombinert næring, 300 meter og 500 meter:

Figur 6 Avstandssoner fra Bussvei på 300 meter (venstre) og 500 meter (høyre).
Begge disse avstandene er vurdert med tanke på størrelser og avstand fra Bussvei. Det kunne vært
ønskelig å bruke en av disse avstandene fordi det er samme avstander som vi finner i
kommuneplanene for lignende hensyn. 400 meter buffersone til kombinert virksomhet er valgt fordi
det gir god fordeling av utbyggingspotensialene til industriformål utenfor 400 meter og kombinert
næring innenfor 400 meteren.
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Kontorandeler i de ulike sonene: Kontorandel er viktigste virkemiddel i planen for å styre
virksomheter med mange ansatte til riktig lokalisering. Kontorandel på 30 % av BRA er vurdert og
forkastet i industriområdene. Det ville gitt plass til relativt mange ansatte, særlig fordi trenden er at
antall kontorarbeidsplasser per m2 BRA øker. I kjerneområdene er vurdert både høyere og lavere
kontorandel enn 70% av BRA per bygning. En tradisjonell kontorvirksomhet har mer enn 70% av sitt
areal til kontorformål, men på Forus er variasjonen større. Det er konkludert i planarbeidet at
virksomheter med så høy kontorandel har mange ansatte som næringslivet har nytte av å samle i
kjerneområdene.
Veiløsninger for Åsenvegen og Forusbeen: I IKDP Forus har en gjennomført en utredning vha
konsulent (finnes som vedlegg til planen) for å se på endringer i vegnettet og de konsekvenser dette
gir rundt kryssområdet. I arbeidet har en sett på løsninger for å gi en god kollektivakse gjennom
området samtidig som en skal styrke en ytre og indre ringvei for biltransport, og avlaste Forusbeen
mellom Tvedt og Koppholen. Samtidig ønsker en å skjerme kjerneområdene ved Kanalsletta og
Tvedt/Koppholen for gjennomgangstrafikk. Dessuten skal det bli mer attraktivt for gående og
syklende ved at de blir prioritert gjennom området.
Det er i utredningen sett på 4 alternativer utover 0-alternativet:
• 0 alternativet: dagens vegnett med rundkjøring og kollektivakse kryssende sør på Forusbeen.
• Alternativ. 1 - Samordnet alternativ
• Alternativ. 2 - Åsenvegen stengt
• Alternativ. 3 - Forusbeen stengt, Åsenvegen åpen.
• Alternativ. 4 – Åsenvegen og Forusbeen stengt.
Alternativer som ikke videreføres:

0 alternativet: dagens vegnett med rundkjøring
og kollektivakse kryssende sør på Forusbeen.

Alternativ. 1 - Samordnet alternativ

16

Alternativ. 2 - Åsenvegen stengt

Alternativ. 3 - Forusbeen stengt, Åsenvegen
åpen.

Figur 7 . Alternative planløsninger.
Alternativene videreføres ikke fordi alternativ 4 (Både Åsenvegen og Forusbeen stenges) gir bedre
måloppnåelse og anbefales i planforslaget. Utdypende informasjon om måloppnåelse finnes i eget
notat som er vedlagt ved offentlig ettersyn. Se også kap. 5.2.4 om anbefalt forslag og kap 5.5 om
konsekvensutredning.
Alternativene skiller seg i hovedsak fra hverandre på løsninger for gående og syklende, og biltrafikk
gjennom kjerneområdene. Kollektivtransport er ivaretatt i alle alternativene, hvor det i alternativ 3
og 4 er færre konfliktpunkt med biltrafikk. I alternativ 4 er det bedre tilgjengelighet til holdeplass og
færre trafikale barrierer.
Ekstern trafikk til Forus vest blir lite påvirket av endringene. Ved interntransport får vare- og
næringstransport noe lengre reisevei i alternativ 3 og 4 til enkelte eiendommer. Dette kan avbøtes
med gjennomkjøring kun for varelevering. Alternativ 3 og 4 kommer helhetlig best ut.
Parkeringsnorm med fastkrav og mulighet for frikjøp: Eget notat er vedlagt planen om parkering og
bakgrunnsinformasjon om temaet. Mulighet for frikjøp ble vurdert for å få god styring på etablering
av ny parkering i offentlige anlegg. Parkeringskapasiteten er så stor at administrasjonene i
kommunene mener det kanskje ikke blir behov for nye anlegg innenfor planhorisonten. Det er ikke
ønskelig å forplikte kommunene til å etablere anlegg, og sannsynligvis vil det heller ikke bli nok
midler gjennom frikjøp til å etablere noe anlegg på lang tid. De bedrifter som ønsker å etablere seg
uten parkering bør få mulighet til det, og det kan skje ved å benytte makskrav.
Ulike nivå på parkeringsnorm og sonedelt parkeringsnorm: Ulike varianter ble vurdert. Utfra
tilgjengelighet ble 0,5 p-plasser per. 100 m2 BRA vurdert som aktuelt, også etter sammenligning med
p-norm for næringsområder i andre byer. Den store overkapasiteten som finnes på Forus er
begrunnelse for en ytterligere innstramming.
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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 som KAP og Brandsberg-Dahls arkitekter
gjennomførte i 2016 i Stedsanalysen for IKDP Forus, anslår parkeringskapasiteten til å være 31.500
plasser. Begrenset parkeringskrav ved nybygg vil ha liten virkning på det samlede parkeringstilbudet
fordi der er så stor kapasitet allerede.
Legge Bussveiens trase i dagens Forusbeen på strekningen mellom Sola grense og Lagerveien: Det
forutsetter vedtak om å stenge Forusbeen for ordinær biltrafikk (som planforslaget anbefaler). En
slik løsning ville krevd endring av en premiss som har lagt i planer i mange år tilbake. Det ville
medført to ekstra svingebevegelser for bussene som skal til/fra Sola.
Nye vannstrukturer: Gjennom arbeidet med Blågrønn visjonsplan kom det en tydelig anbefaling om
å opparbeide nytt vannmiljø langs de eksisterende vannstrukturene. Det er fordi alle eksisterende
rør og vannveier leder til de eksisterende kanalene. Nye traseer ble derfor forkastet.
Fullstendig reetablering av naturlig vannmiljø: Dette var et mål for arbeidet med vannmiljø. Men av
hensyn til ustabile grunnforhold og risiko for erosjon kan ikke det anbefales på Forus vest.
Regional grønnstruktur mellom Golfbanen og Vassbotnen: Formålsendring til grønnstruktur er
vurdert. Ny grønnstruktur på denne strekningen har en lang tidshorisont. Intensjonen er først og
fremst å sikre tilrettelegging på lang sikt. Kommunene har gjort en vurdering av hvilke forbindelser
og områder som er ønskelig å opparbeide innenfor planhorisonten 2040. Grønnstruktur nær
kjerneområdene og nye forbindelser for gående og syklende prioriteres. Den aktuelle forbindelsen
er derfor vist med hensynssone grønnstruktur i denne planen.
Kjøpesenterformål på Tvedt-senteret: Utfordringen har vært å finne et formål med bestemmelse
som tillater både handel og nyetablering av næringsformål. Det er konkludert med at det blir
nødvendig å endre arealformål fra dagens kjøpesenterformål til næringsformål, med et
bestemmelsesområde som tillater handel i tråd med dagens føringer for handel i kommuneplan for
Stavanger.
Utvidet næringsområde med formålsendringer utenfor dagens avgrensede næringsområde: IKDP
Forus er en strategisk overordnet plan med anbefaling om langsiktig utviklingsretning som gir
forutsigbare muligheter for fortsatt industriutvikling på Forus. Planens strategiske utgangspunkt er
derfor å videreføre prinsippet om at regionen fortsatt skal tilby alle tre næringskategorier sentralt
plassert i næringsområdet på Forus. Planen gir gjennom strategier i samfunnsdelen, disponeringer i
arealdelen og anbefalinger om oppfølgingspunkter i planens handlingsdel, forutsigbarhet for
lokalisering og videreutvikling. Planforslaget samlet sett gir grunnlag for nyetableringer, økt
verdiskaping og grunnlag for nye arbeidsplasser innenfor den tidshorisonten planen har.
Rådmennene mener det er det samlede planforslaget, og ikke utvidelse av næringsareal, som skal
styrke næringsutviklingen og gi muligheter for verdiskaping med ny kraft i planperioden.
I planen foreslås en utviklingsretning som i større grad vektlegger kvaliteter for næringslivet. Dette
er også en utviklingsretning som underbygger regionens mål om attraktiv og fremtidsrettet
næringsutvikling og økt verdiskaping. Disse kvalitetene er blant annet gjennomgående grønne og blå
kvaliteter. Dette sammen med at planområdet har ledig utbyggingskapasitet innenfor det etablerte
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næringsområdet og planens intensjon om å utnytte områdene og tomtene bedre, er også
vurderinger som ligger til grunn for å ikke anbefale en utvidelse av etablert næringsområde.
Endret arealformål fra LNF til byggeområde næring på område mellom golfbanen og Forusbeen sør,
ved IVAR gjenvinningsstasjon: Formålsendring ble vurdert etter forespørsel fra Forus Næringspark og
IKS Renovasjonen med tanke på ny lokalisering av renovasjonsanlegg. Se vedlegg bakerst i dette
heftet. Rådmannsgruppen har vurdert innspillet og konkludert med at det ikke kan anbefales.
Begrunnelsen er at næringsområdet har store utbyggingspotensialer innenfor avsatte
næringsformål. Tilsvarende vektlegges hensynet til grønnstruktur og landskap i området som
foreslås omdisponert til næring. Det er ikke vurdert behov for en formålsendring som vil utfordre
eksisterende grønne kvaliteter i dette området per i dag. Renovasjonen har mye kontainertransport
til forbrenningsanlegget, og beliggenhet i samme område ville vært en fordel for IKS Renovasjonen
og den trafikale situasjonen. Konklusjonen er likevel at avstandene til andre aktuelle lokasjoner og
de trafikale ulempene skal tåles i et næringsområde av den typen Forus er. IKS Renovasjonen bør
fortsatt ligge på Forus, og kan velge mellom tomtealternativer som finnes utenfor kjerneområdene.

3.2.1 Plangrensen
Ved planoppstart valgte kommunene å varsle et stort planområde for å være sikre på at alle
problemstillinger var fanget opp. Styret har ved to anledninger behandlet saker som har medført
vedtak om innskrenking av planområdet.
Planavgrensning var tema i planprinsippsaken, og ble belyst da styret behandlet planprinsippsaken
desember 2016. Følgende ble vedtatt: Styret ber om en egen sak vedrørende randsonenes rolle i det
videre arbeidet, og avgrensing av planen. Da nevnte sak ble behandlet av styret, ble det vedtatt å ta
ut store deler av Lurabyen i Sandnes, Forus-øst planområdet i Stavanger samt Skadberg og Bærheim
i Sola. Det ble særlig begrunnet med at hovedformålet med planen er næringsutvikling, og at det er
næringsområdene de tre kommunene har behov for felles rammer for.
Da styret behandlet sak om mulige nye togstopp på Lura og Forus øst i oktober 2017, ble det vedtatt
at kommunene Stavanger og Sandnes skal vurdere videre etablering av nye togstopp og utvikling av
tilliggende områder i sine kommuneplaner. Derfor er planområdet ytterligere innskrenket slik at
omkringliggende områder til nye togstopp er tatt ut av planområdet. Da ble det også naturlig å ta ut
strandsonen som ligger mellom de to stasjonsområdene. Figuren viser planområdet ved
førstegangsbehandling som er 5 392 daa stort.
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Figur 8 Plangrense ved 1. gangsbehandling av planforslag.
Følgende tema var aktuelle i IKDP Forus tidligere, men ligger nå utenfor planområdet og bør derfor
avklares i kommuneplanene til Stavanger og Sandnes:
• Styret behandlet sak om nye togstopp 6. oktober 2017 med tilhørende Utredning om nye
togstopp innenfor planområdet til IKDP Forus, oktober 2017. Styret vedtok at videre arbeid med
avklaringer om nye togstopp skjer i kommuneplanene til Stavanger og Sandnes.
• Strandsonen mellom Forusstranda i Stavanger og Luravika i Sandnes bør utvikles med en
sammenhengende grønnstruktur med regional betydning. Det vurderes som særlig viktig for
bokvaliteter og folkehelse fordi store deler av bybåndet langs Bussveien forventes å bli
transformert og innbyggertallet vil vokse på sikt.
• Grønnstrukturen på Myklaberget ved 2020park bør videreføres langs kommunegrensen mellom
Stavanger og Sandnes, helt ned til Gandsfjorden. Hensikten er å lykkes med ny regional
grønnstruktur på tvers av Forus, mellom Gandsfjorden i øst og Åsennuten i vest.
I arbeidet med vannmiljø på Forus har kommunene mottatt innspill om at ny opparbeidelse ikke
alene vil være tilstrekkelig for å innfri krav om vannkvalitet i vannforskriften. Kommunene bør starte
en felles utredning av årsaker til dårlig vannkvalitet, og vurdere flere tiltak. Kommunene bør utrede
hvilken betydning forurenset vann fra omkringliggende landbruksområder utenfor planområdet har
for vannkvaliteten. Kommuneplanene kan være aktuelle anledninger for å jobbe videre med dette.
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3.3 Medvirkningsopplegg
Mål for medvirkning ble avklart i planprogrammet og kvalitetssikret ytterligere da styret behandlet
Plan for kommunikasjon og medvirkning februar 2017. Følgende utgangspunkt ble lagt til grunn for
planarbeidet:
Vi vil gjennomføre en åpen medvirkningsprosess i planarbeidet. Vi vil arrangere ideseminarer, åpne
informasjonsmøter og presentasjoner/diskusjoner med utvalgte målgrupper.
Vi skal legge til rette for god informasjon til alle og en åpen dialog for definerte målgrupper.
Medvirkningen skal sikre gjensidig kunnskap, innsikt, forståelse og muligheten til å påvirke i alle faser
av planprosessen.
Kommunene har etablert en felles nettside https://ikdpforus.com/. Den benyttes til å informere om
styrets møter og andre åpne møter. Sosiale medier har blitt benyttet i noen tilfeller, men innsatsen
har ikke vært omfattende ettersom oppdatering må skje på alle tre kommunenes medier.
Her gis en beskrivelse av gjennomførte kontaktpunkter med målgruppene som ble definert i
planprogram og senere omtalt i Plan for kommunikasjon og medvirkning:
Barn og unge:
August 2015 under høring av planprogrammet ble gjennomført ungdomsseminar med ungdommer
fra ungdomsskoler, videregående skoler og ungdommens bystyre/ungdomsråd i de tre kommunene.
Se rapport og film på nettsiden: https://ikdpforus.com/forside/medvirkning/ Et av resultatene derfra
er at prosjektet har vektlagt å skape noen bilfrie soner i de nye kjerneområdene. Slik ble innspillene
oppsummert i filmen:
Sånn skal det bli på Forus:
1. Et sted du kan bo og jobbe, og en møteplass for alle de tre kommunene
2. Pulserende sted med folk i gatene og godt utbygd kollektivnett
3. Aktiviteter og ting å gjøre
4. Estetikk i uterommene, mye grønt og fargerikt
5. Et sted med liv etter kl. 16, et sted å gå etter jobben og på søndager
6. Nullen – gratis buss
7. Bussterminal bør være et viktig knutepunkt
8. Utnytte området bedre med å samlokalisere ulike funksjoner og spille på Forus sin beliggenhet
9. Bli digitalt levende!
Hilsen oss unge☺
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Naboer, beboere, lag og foreninger, bydelsutvalg, beboerforeninger:
Under høringen av planprogrammet ble
gjennomført et åpent møte med scenariotenkning. Oppsummering ble vedlagt
planprogrammet. Juni 2017 ble gjennomført et
beboer- og naboseminar. Workshop ble
oppsummert i rapport (se link), som finnes på
nettsiden. Følgende innspill ble oppsummert i
rapporten:
1. Ha et tverrkommunalt prosjekt der områdets status regionalt blir avklart og der man
utvikler en kulturell identitet for Forus.
2. Lage en plan for utvikling av urbane kvaliteter for Forus, som vil trekke folk til området og
gjøre området mer attraktivt for dem som arbeider der. Det inkluderer en plan for
utforming av møteplasser, flere spisesteder, kafeer på gateplan, kunstdekorasjon, penere
fasader og små parker, særlig i kjerneområdene. Dette inkluderer å få flere bygg over
dagens flate parkeringsplasser, få parkeringsplasser over flere plan og gjøre en del av
dagens parkeringsplasser om til grønne lunger og sosiale møteplasser, ikke minst i
kjerneområdene.
3. Ha et grønt program for Forus området, som viser grønne korridorer langs gang- og
sykkelveier og utvikle grønne områder lett tilgjengelig for beboere og arbeidsplasser. En del
av dette programmet kan inkludere å utforme en plan for kanalene, der de løftes frem og
vannspeilet heves som en del av å skape et triveligere Forus. Det grønne programmet kan
ha flere steg med kortere og lengre tid for realisering.
4. Utforming av reguleringer som tilrettelegger for en bedre blanding av bolig og næringsliv og
flere nærbutikker samt andre typer næringsvirksomhet på Forus, slik som arenaer for
gründere og ungdomsbedrifter.
5. Ha større krav til utnyttelse av tomtene fra forvaltningen, i forhold til bygging i høyden og
ha grønne lunger, særlig i kjerneområdene.
6. Få økt hyppighet og mer spredning på bussrutene på Forus, parallelt med introduksjonen av
den nye bussveien.
7. Lage sammenhengende gang- og sykkelveier fra vest til øst, til og gjennom Forus.
8. Lage et program der man ser på hvordan man kan tilrettelegge for flere aktiviteter på Forus
området på kveldstid og i helgene.
9. Vurdere mulige arenaer som kan gi mer aktivitetstilbud på Forus

Grunneiere:
Oktober 2017 ble det gjennomført egne møter med grunneiere for hvert av de fire kjerneområdene
Kanalsletta, Koppholen, Forussletta sør og Forussletta nord. Hensikten var å nå ut med informasjon
med bakgrunn i resultater fra konsulentoppdraget om kjerneområdene og forberede grunneiere på
offentlig høring og ettersyn av planarbeidet.
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Møter med nabokommuner i Jær-regionen:
Alle Greater Stavanger-kommunene ble invitert til møte ved høring av planprogrammet. Følgende
kommuner deltok: Bjerkreim, Eigersund, Hå, Klepp, Gjesdal, Strand, Rennesøy og Randaberg
(kommunalsjefer, plansjefer, to ordførere, en vara ordfører og to rådmenn).
Ordførerne i kommunene inviterte til møte med politikere og rådmenn/kommunaldirektører i Jærregionen og med myndigheter september 2016 under høringen av planprinsippsaken. Hensikten var
å nå bredt ut med informasjon om kommunenes anbefalinger om Forus sin rolle i regionen.
Prosjektleder deltok våren 2017 i et av fellesmøtene som Greater Stavanger arrangerer jevnlig for
alle næringsansvarlige i regionen. Prosjektleder har vært hos Randaberg kommune og orientert om
planen til kommunens planavdeling. I tillegg har prosjektmedarbeidere fra de ulike kommunene hatt
fortløpende dialog med fagavdelinger i Sandnes, Stavanger og Sola.
Næringslivet:
Underveis i arbeidet med planprinsipper ble det holdt et eget seminar for næringslivet mai 2016 på
Måltidets hus. Innledere fra ulike ståsted deltok. Åpent møte september 2016 under høring av
planprinsippsaken ble annonsert i de tre avisene, på hjemmesiden og i invitasjon til
Næringsforeningens medlemmer. Før sluttbehandlingen av planprinsippsaken hadde kommunenes
tre ordførere et møte med Næringsforeningen november 2016.
Fra nyttår 2017 startet en tettere dialog. Et frokostseminar ble gjennomført januar 2017, der styret
deltok. Næringsdrivende fra ulike kategorier næringer holdt innlegg om hva som har stor betydning
for framtidig næringsaktivitet på Forus.
Næringsforeningen dannet en dialoggruppe som skulle ha kontakten med prosjektgruppen for IKDP
Forus. Gruppens leder har vært Næringsforeningen v/ Frode Berge. Næringsforeningen valgte
deltakerne i gruppen. Næringsforeningen tok utgangspunkt i den etablerte Ressursgruppen for
Forus, og utvidet med noen flere deltakere. Mange av deltakerne var grunneiere, og
industrinæringene var i liten grad representert. Det ble avtalt at referater ikke skulle føres. Notater
er benyttet til å vurdere innhold i plandokumentene.
Deltakere i gruppen: Næringsforeningen, IKEA, Forus Næringspark, Tvedt Eiendom, Seabrokers,
Eiendomsmegler 1, Runestad Investering/2020park, Hotel Scandic Forus, Nortura Eiendom, Creator
Makerspace, UIS, Statoil, NHO logistikk og transport, Ivar/Forus Energigjenvinning, Greater
Stavanger, kommunenes næringsansvarlige.
Våren 2017 ble gjennomført fire dialogmøter med den utvidede ressursgruppen. Særlig aktuelt tema
var plassering av kjerneområder ved godt betjente bussholdeplasser. I møtene ble det en god dialog
om hensikten med kjerneområdene, hvordan de kan bli attraktive og forventninger fra de
frammøtte. Andre tema som ble drøftet var samfunnsdelen, utfordringer i planen, konsulentoppdrag
om vann som områdekvalitet, kunnskapsgrunnlag om næringsutvikling i London, Malmø og
Eindhoven.
Dialoggruppen prioriterte høyt drøftinger om tema handel i møtene.
Næringsforeningen/dialoggruppen sendte et brev om sine forventninger om handel som tema i
planarbeidet og på Forus. Brevet ble besvart fra prosjektledelsen med bakgrunn i gjeldende
regelverk for handel og oppstartet revisjon av regionalplanen. Videre ble Næringsforeningens
innspill videreformidlet til Rogaland Fylkeskommune med oppfordring om å følge opp tema
nærmere i arbeidet med ny Regionalplan for Jæren.
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Et annet tema som har blitt hyppig nevnt i dialogmøtene er næringslivets behov for fleksible
rammer. Vi har drøftet hvordan ulike interessentgrupper kan få tilfredsstilt forventninger om
fleksibilitet og forutsigbarhet innenfor rammene som planen skal gi.
I løpet av våren ble det holdt flere møter med professorgruppen ved UIS/IRIS som jobber med et
forskningsprosjekt om innovasjon og verdiskaping i næringslivet. Vi oppnådde en kunnskapsøkning
om hva som bidrar til verdiskaping i næringslivet, og professorgruppen fikk informasjon om
kommunenes ansvar og virkemidler for å tilrettelegge for næringsutvikling.
Forusmøtet 2017 ble gjennomført i april. Prosjektleder deltok med presentasjon om status i
planarbeidet, og deretter i paneldebatten.
Innovasjonsseminar for næringslivet ble gjennomført juni 2017. Seminaret ble innledet med
presentasjon om The Line i Malmø. Oppsummering fra workshop finnes på prosjektets nettside, se
link til rapporten. Rapporten oppsummerer ni aktuelle tiltak for å få til et framtidig Forus som er
innovativt og tiltrekker seg dyktige bedrifter og talenter:
1. Utforme attraktive stedskvaliteter
2. Få høyere befolkningstetthet på og ved
Forus
3. Visjon, identitet og markedsføring
4. Lage transportkorridor til Ullandhaug og
flyplass
5. Utvikle en delingsøkonomi for Forus
6. Senter for teknologisk innovasjon
7. Interkommunalt samarbeid
8. Redusere bedrifters driftskostnader
9. Bli verdensledende på nye energiløsninger
Møter med dialoggruppen høst/vinter 2017/2018 handlet om oppsummering fra
innovasjonsseminaret, kunnskapsgrunnlag og tilrettelegging for industri og kombinerte næringer,
blågrønn struktur i planen, utbyggingspotensiale, kjerneområdene, parkering og energi.
September 2017: Ordførerne hadde møte med representanter fra dialoggruppen.
I september/oktober gjennomførte prosjektgruppen i samarbeid med kommunenes
næringsansvarlige intervjuer med bedrifter innenfor industri og kombinerte næringer. Intervjuene
ble benyttet til å utfylle kunnskapsgrunnlaget om disse næringstypene på Forus.
Myndighetene: Prosjektledelsen har hatt mange møter med Regionalt planforum for å drøfte
innholdet i planen. Prosjektet har prioritert å ha møter før viktige milepæler. Der har kommunene og
overordnede myndigheter drøftet tema som myndighetene er særlig opptatt av at planen ivaretar
iht. overordnede mål.
Kommunene: Det har vært et poeng i arbeidet med planen å sikre god intern kontakt fordi
prosjektet er organisert både administrativt og politisk på siden av kommunenes politiske og
administrative system. Politisk har kontakten skjedd gjennom jevnlige orienteringssaker som har gått
via styret og til hver kommunes politiske behandlingsorganer.
Administrativt har kontakten skjedd gjennom noen orienteringsmøter og faglunsjer hos hver
kommune. I tillegg er avklaringer blitt tatt i linjeorganisasjonene før møter i rådmannsgruppen.
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Merknader er så langt mottatt ved to anledninger: Ved høring av planprogram og ved høring av
planprinsippvalg:
• Notat som oppsummerer merknader som ble mottatt om planprogrammet finnes her:
Merknadshefte om planprogrammet
• Notat som oppsummerer merknader som ble mottatt om planprinsipp, finnes her:
Merknadshefte om planprinsippvalg.
Merknadene ble gjennomgått og kommentert av prosjektgruppa for IKDP Forus. Samlet sett har
merknadene påvirket kartlegging, alternativs vurderinger, mulighetsstudier og til slutt planløsninger i
IKDP Forus.

4 Innhold i planforslaget
Samfunnsdelen i IKDP Forus inneholder overordnende mål, strategier og forslag til oppfølgingspunkt
som skal lede frem mot måloppnåelse. Rådmennene gir en begrunnelse for hovedgrepene i
planforslaget i dette kapitlet, herunder hovedmål, strategier og virkemidler som er tatt i bruk for å
realisere planens mål.

4.1 Hovedmål
IKDP Forus inneholder tre omforente hovedmål for den langsiktige utviklingen i Forusområdet.
Hovedmålene gir en retning for den langsiktige utviklingen i Forusområdet i et 15-års perspektiv.
Hovedmålene er resultat av bestillinger i vedtatt planprogram, planprinsipp og nasjonale og
regionale føringer som ligger til grunn for planarbeidet. Følgende hovedmål er lagt til grunn i IKDP
Forus:

4.1.1 Hovedmål 1: Forus og regionen skal bli mer attraktiv for næringsutvikling
Det har vært et omforent mål for planarbeidet fra planarbeidets oppstart at IKDP Forus skal styrke
Forus som regionalt næringsområde. Næringsområdet skal fungere i et godt samspill med
regionenes øvrige næringsområder.

4.1.2 Hovedmål 2: Forus skal være et godt sted å bo og jobbe
Det er et mål i planen at Forus skal oppleves som et attraktivt næringsområde for de som jobber der.
Området skal også oppleves som trivelig for de som bor der og besøkende til området. Et viktig tema
er tilrettelegging av sosiale møteplasser, gang og sykkelforbindelser og grønne kvaliteter.

4.1.3 Hovedmål 3: Forus skal være et klimavennlig næringsområde
Lokale, regionale og nasjonale mål innen miljø og klima er lagt til grunn for IKDP Forus. Planen skal
svare ut mål om nullvekst i personbiltransporten og klimaforliket som forutsetter 30 % reduksjon av
klimagassutslipp i 2030 med utgangspunkt i 1990 nivå.

4.2 Strategier og virkemidler
4.2.1 Innledning
Strategier
Strategiene i IKDP Forus beskriver hvordan kommunene skal sikre måloppnåelse for de tre
hovedmålene. I dette kapittelet gis en beskrivelse av strategiene og hvordan disse er fulgt opp med
virkemidler i planen. Kapittelet inneholder også beskrivelse av forventet måloppnåelse av
strategiene, og strategienes oppfølging av nasjonale- og regionale føringer. Forventede
konsekvenser av strategiene og virkemidler som er tatt i bruk i kommuneplanens arealdel, fremgår
av kapittel 5 som håndterer forskrift om KU og KU krav i PBL (Plan- og bygningsloven).
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Ut fra hovedmålene er følgende strategier lagt til grunn i IKDP Forus:
1. Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer
2. Etablering av kjerneområder
3. Økte andeler miljøvennlige transportformer
4. Energinøytralt Forus
5. Smart Forus
6. Styrking av blågrønne strukturer.
Strategiene utdyper hvordan kommunene vil følge opp de langsiktige hovedmålene.
Virkemidler
Virkemidler i kommunedelplanen er verktøy som sikrer gjennomføring av kommunedelplanen IKDP
Forus. Virkemidlene gir rammer for bruk og vern av arealer. Virkemidler kan deles opp i følgende
elementer.
• Arealdelen: plankart og bestemmelser. Her er de arealmessige og synlige grepene formulert.
Disse virkemidlene er som regel fysiske inngrep som fører til endringer i omgivelsene.
• Samfunnsdelen. Her er tiltak på et strategisk / politisk nivå omtalt.
• Handlingsdelen. Denne plandelen omtaler konkrete oppfølgingspunkt til planen.
Innen samfunnsdelen, arealdelen og handlingsdelen finnes det stort sett 3 typer virkemidler:
• Fysiske virkemidler. Harde virkemidler er fysiske inngrep som følger opp planforslaget.
Eksempler er å etablere nye felt, øke utnyttelsesgraden, etablere grøntdrag, nye vann eller
lignende. Harde virkemidler er tiltak/plangrep som endrer det fysiske miljø. Disse virkemidlene
brukes mest i plankart og bestemmelsene.
• Organisatoriske virkemidler. Myke virkemidler er virkemidler som ikke har (direkte) fysiske følger
for omgivelsene, men allikevel følger opp planforslaget. Myke virkemidler er ofte organisatorisk
(samarbeid, etablering av sosiale nettverk, aktivitetsnivå, utdanningsnivå, politikk). Myke
virkemidler er mest oppsummert i samfunnsdelen og handlingsdelen av IKDP Forus. Eksempler
er å opprette styringsgrupper, samarbeidsnettverk, å stimulere utvikling med mer.
• Økonomiske virkemidler. Kommunene kan sammen bli enige om å gi anbefalinger om
økonomisk innsats, som en bestilling til kommunenes økonomiplaner.
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4.2.2 Strategi 1: Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer
4.2.2.1 Hovedgrep med begrunnelse
Hovedgrepet om tilrettelegging for industri og kombinerte næringer er kort fortalt:
• Sikre tilstrekkelig arealer til slike formål
• Økt forutsigbarhet
• Samarbeid med næringslivet
Planen skal gi et godt rammeverk for industrivirksomheter og virksomheter der kontor- og
industrivirksomheter blir kombinert. Eksisterende virksomheter skal ivaretas og gis forutsigbarhet,
samtidig som planen skal gi rom for den forutsigbarhet og fleksibilitet nye virksomheter trenger for å
etablere seg på Forus. Planen skal tilby nok arealer til alle næringskategoriene. Satsingen på industri
og kombinerte næringer i Forusområdet er basert på behovsvurderinger og avklaringer om
næringsområdets funksjon og beliggenhet i regionen. Satsingen bygger videre på arbeidet som er
gjennomført av ulike myndighetsorganer i vår region og finnes i dokumenter som:
• Regionalplan Jæren (inkludert nyere dokumenter ifm planoppstart om revidering).
• Regional næringsarealstrategi for Stavanger- regionen (Greater Stavanger, mai 2015).
• Strategisk næringsplan 2018-2025 (8 desember 2017, Greater Stavanger).
Hvorfor legge til rette for industri og kombinerte næringer?
Det er vurdert behov for å reservere areal til industri og kombinerte næringer i Forusområdet.
Planarbeidet i IKDP Forus, samt Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen, har vist at der
er overskudd på arealer egnet til høy tetthet med nærhet til bussveiene. Det er mer utfordrende å
sikre arealer til industriformål eller kombibedrifter. Hvis etablert praksis fortsetter, det vil si at
enkelttomter selges til bedrift eller eiendomsaktør som utvikler hver eiendom med høy
utnyttingsgrad, kan arealtilgangen til industriformål bli svært redusert innen utgangen av
planhorisonten. For å sikre nok arealer til slike formål, velger kommunene å aktivt å legge til rette for
mer arealkrevende virksomheter i området, også på delstrekk langs bussveiene utenfor
kjerneområdene.
En viktig bakgrunn for innsatsen på industri og kombinerte næringer er også at industrinæringene
står overfor store omstillinger med smart, digitalisering, robotisering og globale trender. IKDP Forus
håndterer usikkerheten med å tilby tilstrekkelig arealer i ulike delområder for disse virksomhetene.
Bakgrunn
Hva er næring?
Kontor næringer:
Arealintensive 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
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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).
Lokalisering Forus
Forusområdet ligger sentralt i regionen med god transporttilgjengelighet for bedrifter. Forus er det
eneste området i regionen som er etablert med hele spekteret fra høy til lav arbeidsplassintensivitet
i bedriftene, noe som gir bedriftsfordeler. Området har særlige muligheter for å ivareta behovene til
bedrifter med få ansatte i tillegg til kontorvirksomheter. Området ligger også sentralt med tanke på å
hente arbeidskraft og for å tilby tjenester til byområdet.
4.2.2.2 Virkemidler i IKDP Forus, arealdel (endring fra dagens kommuneplaner)
Virkemiddel 1. Lokalisering av ulike type næringer
Planen legger opp til følgende arealfordeling:
• Kjerneområder. Det legges til rette for virksomheter med høy andel arbeidsplasser og intensitet
nær utvalgte holdeplasser langs bussveien (kjerneområde, strategi 2). Området har best
kollektivtilgjengelighet. Kontorandelen er tilpasset bygeområdenes funksjon. I kjerneområdene
tillates at hele bygg benyttes til kontorformål. Bygg med mer enn 70 % av samlet BRA til
kontorformål skal plasseres i kjerneområdene. Utnyttingsgrad i kjerneområdene varierer stort
sett mellom 200 % BRA og 400 % BRA. I gjeldende reguleringsplaner har kjerneområdene
utnyttingsgrad på 150-220 % BRA.
• Influensområde bussvei. Innenfor influensområde bussvei (400 meter avstand til begge sider fra
senterlinje bussvei) legges det til rette for virksomheter med mellomstor andel arbeidsplasser og
intensitet. Grepet sikrer god arealtilgang til disse næringene. Innenfor denne sonen legges til
rette for kombinasjonsvirksomheter industri – kontor og rene industrivirksomheter (dvs.
virksomheter for lager eller produksjon med få ansatte). Her tillates inntil 70% kontorformål, av
totalt BRA. Minste utnyttelsesgrad er satt til 70 % BRA, maks. utnyttelsesgrad er satt til 150 %
(redusert fra maks. utnyttelsesgrad på 200 % i gjeldende reguleringsplaner).
Planen gir rom for at eksisterende kombinasjon og industri virksomheter kan bli værende ved
bussveien. En slik lokalisering kan også begrunnes av hensyn til områdekarakter og
utfyllende/supplerende funksjon med andre virksomheter.
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Figur 9. Avgrensning av influensområde for kombinerte virksomheter, 400 meter til hver side
fra senterlinje bussvei.
•

Industriområde. Utenfor kjerneområdene og influensområde bussvei, legges det til rette for
plasskrevende virksomheter som er avhengig av næringstransport og biltilgjengelighet. Disse
områdene egnes best til industri. Virkemidler for å unngå at dette blir rene kontorvirksomheter
må benyttes. Gjennom tilretteleggingen er målet at kommunene og næringslivet skal oppnå
«transformasjon» av etablerte industrieiendommer til fortsatt industriformål med mer effektiv
arealbruk der flere eiendommer utvikles samlet. Dette er områder uten Bussveitilbud, og her
tillates inntil 20% kontorformål, av totalt BRA. Minste utnyttelsesgrad er satt til 40 % BRA, maks.
utnyttelsesgrad er satt til 120 % (noen steder redusert fra maks. utnyttelsesgrad på 150 % i
gjeldende reguleringsplaner).

Virkemiddel 2: Fortetting og videreutvikling
Det legges til grunn i planen at utvikling og vekst innenfor kombinerte næringer og industrinæringer
(tradisjonelt betegnet som plasskrevende virksomheter) skjer gjennom fortetting og videreutvikling
av eksisterende næringsområder og reservering av områder til industri og kominasjonsvirksomheter.
Kommunene ser ikke behov for utvidelser av næringsareal på jomfruelig mark, jfr også konklusjon i
Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen. Utvidelse av areal er ikke nødvendig for å
tilfredsstille arealbehovet. Det er fram til 2040 tilstrekkelig ledig kapasitet for alle næringskategorier.
Regionalplan Jæren viser Golfbanen reservert til framtidig næringsareal. Ved behandling av
planprinsipp ble det konkludert med at Golfbanen og Travbanen ikke skal utvikles til
utbyggingsformål i IKDP Forus. Det ble begrunnet med at det ikke er behov for mer utbyggingsareal
innenfor planhorisonten 2040. IKDP Forus følger delvis opp intensjonen i regionalplanen ved å vise
en avgrenset hensynssone med 200 meters bredde langs bussveien. Arealet innenfor hensynssonen
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er på grunn av beliggenhet egnet til kombinerte virksomheter (nær bussveien). Behov for mer
næringsareal må dokumenteres før utvikling kan skje. Øvrige deler av Golfbanen og LNF-arealet sør
for Golfbanen opprettholdes til idrettsformål og LNF i IKDP Forus.
Mulighet for økt arealutnyttelse i områder med arealkrevende virksomheter begrunnes med at
Forus-området er stort med mye ubebygde arealer på enkelte tomter. Ubrukt areal (regulert,
restareal, parkeringsareal osv.) per tomt gir muligheter for fortetting. Det kan synes vanskelig på
kort sikt å ta i bruk ledig kapasitet på tomter til fortetting. Som langsiktig strategi er det viktig å
tenke fortetting og bedre utnyttelse av tomtene både for å gi utvidelsesmuligheter for eksisterende
virksomheter, men også for mulig etablering av nye virksomheter. Å jobbe med dette i samarbeid
med næringslivet er en oppfølgingsoppgave som er omtalt i Handlingskapittelet i Samfunnsdelen.
Intern flytting av virksomheter kan være nødvendig for å oppnå fortetting. For å lykkes med
fortetting og transformasjon bør det være balanse mellom tilgjengelig utviklingsareal og
etterspørsel. Ved passende arealreserve oppnås fortetting og transformasjon – og dermed effektiv
arealbruk som passer målene for samfunns- og arealplanlegging. Planen har en bestemmelse som
inviterer til effektiv arealbruk og transformasjon ved å stille krav om å dokumentere i planforslag:
Trinn 1: er det er mulig å bruke eksisterende bygg?
Trinn 2: finnes muligheter til å bygge om eller utvide eksisterende bygg/lokasjoner? Ikke vernet
bebyggelse kan evt. rives. På Forus i dag er få bygninger/områder vernet ut i fra
kulturmiljø/kulturminner;
Trinn 3: ta i bruk nye eiendommer hvis andre muligheter ikke finnes.
Ikke utvidelse av næringsområdet på Forus bidrar positivt til å nå mål om fortetting og
transformasjon. Rådmennene konkluder med at virkemidler som er formulert under
arealstrategiene vil styrke hovedmålene i IKDP Forus.
Tetthetskrav (eksklusiv kjerneområdene)
Planen tilbyr et stort spenn i tillatt utnyttingsgrad i industriområdene. Dette er fordi virksomhetene
er ulike og det er usikkert hvordan framtidens industrivirksomheter ser ut. Planen gir rom for relativt
høy utnyttelse også i industriområdene, men setter et lavt nivå på tillatt areal som kan utnyttes til
kontorformål.

Innenfor 400 meter fra bussvei
Utenfor 400 m fra bussvei

Min utnyttelse av tomt
70% BRA
40% BRA

Maks utnyttelse av tomt
150% BRA
120% BRA

Virkemiddel 3: Rekkefølgekrav
Planen pålegger færre rekkefølgetiltak i industri og kombibedriftsområdene enn i kjerneområdene.
Beregninger viser at der er stort utbyggingspotensiale for kombibedrifter langs bussveiene utenfor
kjerneområdene. Dette er bedrifter som kan ha behov for mange ansatte, og planen tillater relativ
stor andel kontorformål. Det er relevant å forvente at disse bedriftene har stort behov for ny
infrastruktur til gående og syklende. Utenfor kjerneområdene har bedriftene større behov for
infrastruktur til gående og syklende enn grønnstruktur og vannmiljø. Virksomheter som er plassert
utenfor kjerneområdene skal ha gode gang- og sykkelforbindelser inn til kjerneområdene for å
kunne benytte tilbudene som finnes der.
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Fram til andregangsbehandling vil prosjektet foreta kostnadsberegninger, analyser av
utbyggingspotensialer og utføre flere kvalitative vurderinger av tiltakenes nødvendighet.
Virkemiddel 4.: Miljøkrav, tilpassing til naboer og støykrav
Forus skal tilby muligheter for næringslivet til å drive aktivitet som kan medføre støy, luktulemper og
faremomenter. Det kan tillates hvis virksomhetene holder aktiviteten innenfor rammer som sikrer at
ulempene ikke blir større enn det omgivelsene kan tåle. Planen stiller krav som skal sikre
forutsigbare rammer for næringslivet og for støyfølsomme nabofunksjoner, for eksempel boliger og
barnehager.
Annet lovverk stiller krav som skal redusere risiko for ulykker mm. Uheldig naboskap mellom
virksomheter kan medføre risiko hvis virksomhetene ikke kjenner til hverandres aktivitet. Eksempel
er lagring av eksplosive stoffer og industri som kan utløse brann og eksplosjon. Bestemmelse sier at
virksomheter skal levere dokumentasjon om potensiell fare som legges inn i et feles «Register over
lagring eller produksjon med potensiell fare». Her dokumenteres virksomhet som alene eller i
kombinasjon med andre virksomheters lagring/produksjon medfører mulig fare for menneskers liv
og helse.
Man kan aldri forutsette at registeret vil gi en fullstendig oversikt over alle virksomheter som kan ha
farlig gods eller drift. Gjennom høringen er det ønskelig å få tilbakemelding på om det lar seg gjøre å
etablere et slikt register for planområdet, og hvilken nytte det kan ha.
Virkemiddel 5: Oppfølging i Handlingsdelen
Som en ytterligere innsats er det også lagt til grunn i strategier og handlingsdel at kommunene vil ta
initiativ til arbeidsformer der offentlige og private aktører samarbeider om å identifisere de viktigste
behovene som vil stimulere til videre næringsutvikling og å inngå en forpliktende arbeidsdeling om
gjennomføring. Forusområdet har allerede et godt utgangspunkt for samarbeid. Gjennom Forus
næringspark har det offentlige allerede etablert et apparat for å ta medansvar i et slikt samarbeid. Et
virkningsfullt samarbeid må videreutvikles, og ved behov finne nye former og eventuelt inkludere
flere og nye aktører.
4.2.2.3 Forventet måloppnåelse i IKDP-Forus
Kommunene vurderer at virkemidlene nevnt ovenfor gir måloppnåelse for planens strategi om å
tilrettelegge best mulig for industri og kombinerte næringer.
Tilrettelegging for industri og kombinerte formål
Hovedmål
Hovedmål 1: Forus og regionen skal bli mer
attraktiv for næringsutvikling

Oppfølging
• Kommunen vurderer at ved å definere noen
områder til kontorvirksomheter og andre til
kombinerte næringer og
industrivirksomheter, skal Forus fortsatt
være attraktivt for næringslivet.
Næringslivets lokaliseringspreferanser
vektlegges og virksomhetene tillates på
egnet sted for deres behov.
• Ulik utnyttingsgrad og kontorandel inviterer
til tilpassing til næringslivets behov og
nyskapende former av næring.
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Tilrettelegging for industri og kombinerte formål
Hovedmål
Hovedmål 1: Forus og regionen skal bli mer
attraktiv for næringsutvikling

Hovedmål 2: Forus skal være et godt sted å bo
og jobbe

Hovedmål 3: Forus skal være et klimavennlig
næringsområde

Oppfølging
• Arealberedskap bidrar til å dekke regionens
behov for næringsareal for kontor, industri
og kombinerte næringer i og ut over
planperioden.
• Arealberedskap muliggjør nyetablering av
nye virksomheter (spesielt
kombinasjonsvirksomheter og
kontorvirksomheter).
• Varierte krav til tomteutnyttelse legger til
rette for alle typer næringskategorier og
miljøvennlig reisemiddelfordeling.
• Avklaring om hvilke områder som avsettes
til industri og kombinerte formål gir
forutsigbarhet og mulighet for å sikre
tilstrekkelig avstand mellom boliger og
næring med tilhørende støy og trafikk som
er vanskelig å forene med gode bomiljø
• Planforslag støtter opp om å øke andeler
miljøvennlig transport ved å plassere
arealer med høy tetthet i kjerneområdene,
og høy arbeidsplasskonsentrasjon tettest på
kollektivaksene og bussveien.
• Arealstrategi basert på justert veinett
prioriterer framkommelighet for
næringstransport for arealkrevende
virksomheter med få ansatte og
kollektivtransport for virksomheter med
mange ansatte.

4.2.2.4 Oppfølging av nasjonale/regionale føringer
Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer
Nasjonale mål
Oppfølging / måloppnåelse
Nasjonale miljømål
• Forurensing skal ikke skade helse og miljø.
• Bestemmelser sikrer miljøtiltak
• Utslipp av helse- og miljøfarlige stoff skal
stanses.
• Veksten i mengden avfall skal være
vesentlig lavere enn den økonomiske
veksten, og ressursene i avfallet utnyttes
best mulig gjennom materialgjenvinning og
energiutnytting.
• Sikre trygg luft. Basert på dagens
kunnskapsstatus blir følgende nivå sett på
som trygg luft: - Årsmiddel PM10: 20 μg/m3
- Årsmiddel PM2,5: 8 μg/m3 - Årsmiddel
NO2: 40 μg/m3.
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Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer
Nasjonale mål
• Støyplager skal reduseres med 10 prosent
innen 2020 i forhold til 1999. Tallet på
personer utsett for over 38 dB innendørs
støynivå skal reduseres med 30 prosent
innen 2020 i forhold til 2005.
Kgl.res. 12.06.2015 (nasjonale forventninger
om jordvern)
• Attraktive og klimavennlige by- og
tettstedsområder (samordnet bolig-, arealog transportplanlegging, et framtidsrettet
og miljøvennlig transportsystem, levende
by- og tettstedssentre, helse og trivsel).

Oppfølging / måloppnåelse
• Nasjonale retningslinjer om støy er sikret i
bestemmelsene.

•

•

Kgl.res 26.9.2014 (statlige planretningslinjer
for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging)
• Retningslinjene framhever at fortetting,
transformasjon og redusert arealforbruk er
viktig for å nå statlige mål.

•

Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023
(18.06.2013)
• Konsentrert arealbruk skal begrense
transportbehovet og bygge opp om
nullvekst- målet for personbiltrafikk.

•

Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer
Regionale mål
Regionalplan Jæren
• Rammer for arealutviklingen på Jæren fram
mot 2040 gjennom mål om forsterket
samordnet areal- og transportplanlegging,
attraktiv og inkluderende stedsutvikling og
miljøvennlige transportformer.
• Regionalplanen legger føringer som
innebærer at arealutviklingen skal
prioriteres og styres inn i byutviklingsakser
med gang- og sykkelavstand til høyverdig
bussvei og jernbane.
• Konsentrert utbygging av arbeidsplassintensive næringsvirksomheter og boliger
er viktig i kollektivknutepunkt og
stoppesteder.
• Det vektlegges at rekkefølge i utbygging av
boliger og næring i større grad samordnes
med rekkefølge i utbygging av
transportsystemet.

Planforslag bygger opp mot en samordnet
plan for areal og transport, der
industribedrifter får best tilgang til
veikapasiteten og kontorvirksomheter best
tilgang til høyverdig kollektivtilbud.
Planforslag legger til rette for
arbeidsplasser med gode
uteoppholdsarealer og sykkelruter mellom
hjem og jobb.
Planforslag fokuserer på et redusert
arealforbruk med bestemmelser om minste
utnyttingsgrad. Bestemmelse om gjenbruk
av bygninger og fortetting framfor å bygge
på nye arealer.

Arealstrategien legger opp til redusert
bilbruk og økt andel gående og syklende og
buss.

Oppfølging / måloppnåelse
• Planen støtter opp mot en arealstrategi der
arbeidsplasskonsentrasjoner plasseres
langs bussveien
• Arealer som har lavere antall
arbeidsplasser (industri) er plassert tettest
på hovedveiene.

•
•
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Bussholdeplassene langs Bussveien
prioriteres i den videre utvikling av Forus.
Planen forberedes til behandling parallelt
med at Bussveien er under planlegging og
utbygging.

Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer
Regionale mål
• Regionalplanen er utformet for å ivareta
målet om forutsigbar tilgjengelighet til
attraktive og tilstrekkelige
næringsområder.
• Regionalplanen har tatt inn en regional
planbestemmelse om handelslokalisering
som erstatter den rikspolitiske
retningslinjen for kjøpesentre.
Planbestemmelsen sier blant annet noe om
hvor nyetablering og utvidelse av
handelsareal er tillatt og om
dimensjonering av handel.
Regional næringsarealstrategi
• Konkluderer med en strategi for utvikling
av næringsområder i vår region.
• Strategien viser:
o Satsing på kunnskapsbasert
verdiskapning
o Lokaliseringspreferanser og
suksesskriterier
o Analyse av dagens næringsarealer
o Analyse av sentrumsutvikling og handel
o Vurdering av fremtidig arealbehov til
næring.
• Strategien konkluderer med en strategi for
regionale næringsområder.
o Attraktivitet. Øke de regionale
næringsarealenes attraktivitet for
kunnskaps- og teknologi-intensive
næringer
o Tilstrekkelig mengde. Sikre
eksisterende og nødvendige nye
næringsarealer i et langsiktig
perspektiv som er robust for
konjunktursvingninger og tar høyde for
det ukjente.
o Hele verdikjeder. Ta vare på og sikre at
regionen har varierte næringsarealer
som møter etterspørsel fra alle ledd i
verdikjedene
o Bærekraft. Utvikle næringsarealer som
fremmer bærekraftig regionutvikling
og redusert transportarbeid gjennom
rett lokalisering og høy miljøstandard.
o Gjennomføringskraft. Sikre utvikling,
sysselsettingsvekst og gode
infrastrukturløsninger i prioriterte
regionale næringsområder.

Oppfølging / måloppnåelse
• Planen legger til rette for fortetting og
transformering av eksisterende arealer på
Forus. Dessuten styres lokalisering av riktig
næring på riktig sted, noe som vil sikre
tilstrekkelig areal til alle næringskategorier
på Forus.
• IKDP Forus legger til grunn overordnet
handelsramme. Handel skal ikke utvides på
Forus, med unntak av nærbutikk i
kjerneområdene.
•

•
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IKDP Forus har hentet grunnlag for
vurderinger og strategier i analysen fra
Regional næringsarealstrategi for
Stavanger regionen.
Attraktivitet, arealtilgjengelighet og
tilrettelegging for hele verdikjeder, samt
bærekraft (energi og miljø) har stort fokus i
hele IKDP Forus.

Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer
Regionale mål
Oppfølging / måloppnåelse
Strategisk Næringsplan 2018 – 2025
• De 3 hovedmålene i IKDP Forus følger
• Stavangerregionen skal være åpen,
hovedmål og delmål i Strategisk
energisk og nyskapende.
næringsplan:
o Forus skal bli attraktiv for
• Stavangerregionen skal være en
næringsutviklingen.
storbyregion med størst konkurransekraft
o Forus skal være et godt sted å bo og
og verdiskaping i landet.
jobbe.
o Ved å videreutvikle og skape
o Forus skal være et klimavennlig
høyproduktive arbeidsplasser
næringsområde.
o Ved utvikle en bærekraftig og
diversifisert næringsstruktur.
• Strategiene i IKDP Forus følger strategiene i
Strategisk næringsplan 2018-2025. IKDP
• Det er seks strategiske grep:
Forus legger også godt til rette for et
o Kompetanse
diversifisert miljø for industri- og
o Digitalisering
kombinerte næringer, og areal med høy
o Kapital
tetthet. Kjerneområdene skal få
o Innovasjonsevne
konsentrasjon av høykompetente
o Klyngeutvikling og diversifisering
arbeidsplasser. Ellers fokus på å utvikle
o Attraktivitet og bærekraft.
stedskvaliteter og smart Forus.

4.2.3 Strategi 2: Etablering av kjerneområder
4.2.3.1 Hovedgrep med begrunnelse
Hovedgrep for etablering av kjerneområder er kort fortalt:
• Konsentrasjon av kontorvirksomheter i kjerneområder.
• 4 kjerneområder: Kanalsletta, Koppholen, Forussletta Nord, Forussletta sør.
• Fortetting, transformasjon og økt utnyttelse.
• Mobilitetspunkter, møteplasser, urbane akser, service og urbane kvaliteter.
Hvorfor etablering av kjerneområder?
Utvikling av kjerneområder er et sentralt grep i IKDP Forus for å sikre måloppnåelse på alle tre
hovedmål. Strategien er foreslått for å samle kontorvirksomheter til kollektivbetjente områder og
styrke attraktive næringsområder i Forus-området. Det er vurdert som konsekvens av dette at
kjerneområdene skal gi næringslivet gode forutsetninger for næringsvirksomhet med
samlokalisering av kontorarbeidsplasser og møtesteder, økt stedskvalitet og legge grunnlag for økte
andeler miljøvennlige reiser til arbeidsplasskonsentrasjonene på Forus.
Bakgrunnen for å utvikle kjerneområder på Forus:
Et kjerneområde er et konsentrert område for arbeidsplassintensive virksomheter rundt et strategisk
utvalgt busstopp. På grunn av gitte premisser har området gode vilkår for å utvikles med høy tetthet
og høy arbeidsplassintensivitet. Områdene skal ha mulighet for å vokse i størrelse. I kjerneområdene
vektlegges kvaliteter som møteplasser både inne og ute, korte gangavstander og service som
betjener næringslivet. Områdene skal ha mulighet for å vokse i størrelse over tid.
Sett i lys av tradisjonell plan- og byggesaksbehandling kan forslag om å hindre etablering av rene
kontorvirksomheter langs øvrige deler av Bussvei, utenfor kjerneområdene, oppfattes
kontroversielt. Planfaglig begrunnes forslaget med mål om næringsutvikling og mål om å skape nye
områdekvaliteter med prioritert innsats i noen utvalgte områder i denne planperioden. Normalt
skjer urbanisering som følge av arealknapphet, men på Forus er det rikelig med arealer rundt mange
35

bussholdeplasser. Planens intensjon er å bruke virkemidler som skaper attraktive næringsområder
med sosiale møtesteder og urbanitet rundt noen utvalgte holdeplasser som har best egenskaper for
å lykkes.
Prosessen med å prioritere noen utvalgte kjerneområder etter lokaliseringskriterier er omtalt under
kapittel om alternativsvurderinger. Noen forhold ble vurdert spesielt for å gi tidlig avklaring om hva
kjerneområdene skal være på Forus:
Handel: For å unngå at kjerneområdene skal konkurrere med de etablerte handelssentra, skal
eksisterende handel benyttes som en ressurs, men ikke utvides. Innenfor planhorisonten (frem til
2040) skal kjerneområdene ikke utvikles som nye lokalsentre.
Service: Ulike service-tilbud kan bli en ny kvalitet for ansatte i Forusområdet, og skal derfor samles i
kjerneområdene. Eksempler på tilbud som de ansatte har nytte av nær arbeidsstedet er
treningssenter, tannlege, lege, renseri og frisør. Slike tilbud plasseres sentralt på gateplan slik at de
bidrar til aktivitet og åpne fasader. Tilbud innen idrett som plasseres i kjerneområder på Forus vest
begrenses til tilbud som betjener ansatte på Forus i løpet av arbeidsdagen.
Idrett: Det kan være aktuelt å vurdere idrettsarenaer på Forus, der hvor det er god kollektiv dekning.
Dette gjelder særlig på Forus øst der det blir tilrettelagt for boliger nær kjerneområdene. Aktuelle
plasseringer kan være i eller i tilknytning til kjerneområdene som et positivt bidrag til
næringsutvikling, stedsutvikling og stedsidentitet. Dette kan være idrettsanlegg som dekker lokale
behov i bydelene Lura og Hinna, for eksempel fotballbaner eller idrettshall. Idrettsanlegg med
regional karakter kan vurderes, hvis de ikke konkurrerer med plassering i bysentra/
kommunesentrum eller bydelssentra. Slike tilfeller avklares gjennom egne saker til behandling.
Idrettsarenaer som hører hjemme i kommune- eller bydelssentra, eksempelvis svømmehall,
vurderes ikke som aktuelle i kjerneområdene på Forus. Idrettsarenaer som ikke gir noe tilbake til
omgivelsene og hvor opplevelsen er ensidig knyttet til aktiviteten, som gokart, BMX-baner og
lignende, bør ikke ligge i tilknytning til kjerneområdene.
Kultur: Kulturformål når mange forskjellige brukergrupper, og er derfor sterkt knyttet til
kjerneområdene. Kulturarenaer bør etableres i eller i tilknytning til kjerneområdene som et positivt
bidrag til næringsutvikling, stedsutvikling og stedsidentitet. Eksempler på dette kan være arenaer for
opplevelse og fornøyelse, samt forskjellige typer møteplasser. Det er ikke aktuelt å etablere
kulturtilbud i konkurranse med lignende tilbud i by-/kommunesentra eller i bydelssentrene.
Kulturtilbud skal ha en lokal forankring for å betjene beboere og næringsliv i området.
Andre kulturelle bidrag kan være å la området vise historisk utvikling og identitetsuttrykk. Gjennom
å gjenskape vannressurser som hadde en viktig betydning på Forus før næringsområdet ble utviklet,
løftes en viktig del Forus sin kulturhistorie frem. Oljehistorien er en annen identitetsbærer som kan
presenteres gjennom installasjoner, infrastruktur, bygg eller stedstilpasset kunst. Offentlige uterom i
kjerneområdene, som urban akse og grønne områder, vil være egnede arenaer. Da kultursjefene
uttalte seg til planprinsippsaken, omtalte de muligheten for at kommunene kan utarbeide en egen
plan for kunst og kultur på Forus. Dette bør vurderes nærmere.
Felles for kultur og idrett, er at det bør være aktuelt å ta i bruk eksisterende ledige bygg og områder
til midlertidige kultur- og idrettsformål for å skape liv, ny stedsidentitet eller å snu oppfattelsen av et
sted. Visse kriterier må oppfylles avhengig av hvilken aktivitet som ønskes, for eksempel krav til
tilgjengelighet, hensyn til aktivitet på nabotomt, støyproblematikk og lignende.
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Hvordan ser kjerneområdene ut?
For å danne arenaer for gode møteplasser, må det legges til rette for mer folk i gatene.
Kjerneområdet har god tilgjengelighet både via kollektiv transport, men også via et finmasket gangog sykkelnettverk som kobler kjerneområdene på overordnede gang- og sykkelvei systemer, samt
grøntstrukturer og boligområdene i randsonene.
Planarbeidet bør vurdere å samle parkering til noen steder. Deler av kjerneområdene bør være
bilfrie, ref. et viktig signal fra ungdomsseminaret september 2015. Bakkeparkering byttes ut med nye
bygg og attraktive uteområder. Det skapes bilfrie områder for gående med korte avstander mellom
byggene og med gode møteplasser både innom- og utomhus. Planen setter krav til kvalitet i
arkitektur, materialer og utarbeidelse av uterom. Når man beveger seg i kjerneområdene skal
inntrykkene være tilpasset ganghastighet, og det skal være interessant å bevege seg til fots. Som en
del av fortettingen i kjerneområdet, åpnes det for høyere bebyggelse dersom planen/ prosjektet
ivaretar ulike hensyn, herunder eksisterende områdekarakter og kvaliteter. Dette vil bidra til at
kjerneområdene kan forme et nytt vertikalt landskap på Forus.
Forusvisjonen
Forusvisjonen er benyttet som inspirasjonsdokument i arbeidet med IKDP Forus. Forusvisjonen gir
nyttige innspill til planarbeidet for IKDP Forus og berører tema som transformasjon, kvalitet,
grønnstruktur og samordnet areal- og transportplanlegging. Visjonen gir eksempler og belyser
hvordan Forus kan utvikles til et attraktivt næringsområde. Analyser og forslag til grep med hensyn
til grøntdrag, landskap og eksisterende strukturer og typologier samt strategier er brukt som
inspirasjon, spesielt vedrørende kjerneområdene.
Forusvisjonen forventer en urbanisering og fortetting av Forus samt en større funksjonsblanding enn
det finnes i området i dag. IKDP Forus forventer en mer moderat utvikling. IKDP Forus er inspirert av
Forusvisjonen ved å vektlegge noe urbanisering av området ved å utvikle noen urbane
kjerneområder, byrom og landskap, grønt og vann, samt å opprettholde et diversifisert næringsliv.
Samordnet transport og arealstrategi, samt flere av de andre strategiene i planen bringer området i
samme retning som Forusvisjonen, men i moderat grad.
4.2.3.2 Virkemidler i IKDP Forus arealdel (endring fra dagens kommuneplaner)
Virkemiddel 1: Lokaliseringsstyring
Kjerneområder legger til rette for høy konsentrasjon av arbeidsplasser i noen utvalgte områder.
Planen anbefaler fire kjerneområder ved viktige holdeplasser langs Bussvei:
• Kanalsletta
• Koppholen
• Forussletta nord
• Forussletta sør
De utvalgte kjerneområdene har til felles at de har effektiv tilkobling til bussveien, ubenyttede
utbyggingspotensialer, blandede funksjoner, høy andel arbeidsplasser og er allerede målpunkt for en
stor andel arbeidsreiser og besøkende i dag. Samtidig kjennetegnes disse av lokale variasjoner som
gir ulikt utgangspunkt for planlegging og utvikling.
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Figur 10. Lokaliseringsstyring.
Hovedformål innenfor kjerneområdene er kontorvirksomheter. Kjerneområdene har best kollektiv
tilgjengelighet. Det er tillatt med kombinasjonsvirksomheter dersom industriandelen ikke er mer enn
40% av virksomhetenes BRA. Innenfor kjerneområdene tillates kombinert formål rundt de urbane
aksene som finnes i alle kjerneområdene. Hensikten er å oppnå servicetilbud som bidrar positivt til
arbeidsmiljøene.
Det er et viktig hensyn i satsningen på kjerneområder å sikre en miljøvennlig og optimal utnyttelse
av transportkapasiteten. Områder på Forus som tilbyr raskere reisetid fra byområdet med bil enn
med kollektivtransport er best egnet til industriformål. Områder som tilbyr raskere transport med
kollektivtransport enn med bil bør disponeres til arbeidsplassintensive virksomheter – i hovedsak
kontorarbeidsplasser. Kombibedrifter er en blanding og skal ha bra tilgjengelighet for både bil og
kollektiv.
Det er vurdert at næringslivet på Forus får best tilgjengelighet samlet sett når tilgjengeligheten med
ulike transportmidler utnyttes optimalt. Kontorvirksomheter har mange ansatte og plasseres i
kjerneområder der de får best tilgang til busstilbudet og gang- og sykkelveiene. Veikapasiteten
prioriteres til næringstransport ved å legge særlig til rette for kontorvirksomheter ved bussveiens
holdeplasser og industri og enkelte kombinasjonsbedrifter ved tilførselsveiene som binder Forus til
hovedveiene.
Virkemiddel 2: Fortetting og videreutvikling
Tetthetskrav
Min utnyttelse av tomt
Maks utnyttelse av tomt
Kjerneområde
250 % BRA
400 % BRA
Innenfor Forussletta sør gjelder til dels egne lavere utnyttelsesgrader.
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Virkemiddel 3: Kjerneområder som mobilitetspunkt
Kjerneområdene skal være mobilitetspunkt for resten av Forus-området. Et mobilitetspunkt er et
sted der det er tilgang til felles transportløsninger. Vi skiller mellom sentralt mobilitetspunkt og
lokalt mobilitetspunkt. Særlig Koppholen vil kunne være et sentralt mobilitetspunkt, et sted med
tilgang til alle transportløsningene, og de andre kjerneområdene vil kunne være lokale
mobilitetspunkt med tilgang til noen felles transportløsninger. Den sentrale plasseringen til
kjerneområdet ved Koppholen vurderes som et særlig viktig mobilitetspunkt for å fordele reiser
videre ut til Forus vest.
Et mobilitetspunkt bør plasseres i umiddelbar nærhet til holdeplassene for kollektivtransport og kan
inneholde tilbud som delesykkel og delebil, taxiholdeplass, kiss and ride, sted for henting av pakker
og varer («klikk og hent»), sykkelparkering med fasiliteter som garderobe og sykkelreparasjon- og
vask, informasjonstavler om reisetilbud/hvordan komme seg videre, sanntidsinformasjon.
Virkemiddel 4: Møteplasser
Livet på gateplan og mellom byggene er viktig i kjerneområdene, og felleskapsarenaer er en
elementær ingrediens. I byggenes 1. etasjer ut mot publikumsområdene, kan det blant annet
etableres fellesfasiliteter som kontorarealer for midlertidige behov, konferansefasiliteter og
møteplasser for næringslivet. Det skal være mulig å treffes med kollegaer i eller utenfor arbeidstid til
et uformelt møte, et samarbeid eller sosialt samvær etter jobb. Virksomheter og ansatte møtes,
ideer utveksles og innovasjon og nytenkning skjer naturlig. Digital infrastruktur og gratis internett
åpner for muligheten for å jobbe enkelt uansett hvor du er innenfor kjerneområdene, enten inneneller utendørs.
Da ungdommer hadde workshop om Forus i planprogramfasen, var et av innspillene at Forus trenger
noen sentrale steder uten biltrafikk og uten parkerte biler. Det skal være mulig for mennesker å gå
mellom arbeidsplassene og tilbudene som finnes i et bilfritt område. De urbane aksene skal være
bilfrie steder med opplevelser og skal gi området stedsidentitet. Disse uterommene skal fungere for
alle, både innenfor og utenfor arbeidstid. Noen uterom vil være gode for en prat på benken, og noen
uterom vil kunne danne arenaer for større arrangementer. De offentlige uterommene kan være
både byrom med harde flater og grønne parkrom. Uterommene vil ha flere roller, både som
offentlige møteplasser, klimahåndtering og rekreasjon. Gjennom uteområdene knyttes
kjerneområdene på de overordnede sammenhengende strukturene som danner blågrønne tråder
for fotgjengere og syklister gjennom hele Forusområdet.
Virkemiddel 5: Nærbutikk og service
Ulike service-tilbud kan bli en ny kvalitet for alle ansatte i Forusområdet, og samles i
kjerneområdene. Eksempler på tilbud som planen åpner for er nærbutikk (nærhandel som
arbeidstakere har nytte av på dagtid på jobb, på maksimum 1 000 m2) treningssenter, cafe, tannlege,
lege, renseri og frisør. Slike tilbud plasseres sentralt på gateplan slik at de bidrar til aktivitet og åpne
fasader.
Virkemiddel 6: Funksjonsblanding
I kjerneområdene Forussletta sør og Forussletta nord tilrettelegges kombinerte arealformål inkludert
ny boligbebyggelse. Når området inneholder bolig kan dette innebære behov for offentlige tjeneste.
Bestemmelse krever at det settes av areal til offentlig formål i Forussletta sør. Det er også åpnet for
opplevelse/fornøyelse i disse områdene. Intensjonen med dette er å gi mulighet for etablering
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opplevelsessenter/fritidsaktiviteter som ikke finner sin plass i by-/kommune-/bydelssentrene. Slike
tilbud kan plasseres i kjerneområdet Forussletta sør.
Tidlig i planarbeidet var planområdet mye større og mulighet for mer boligutvikling var aktuelt både i
de områdene som er tatt ut og i de områdene som fortsatt er med i planområdet. Kjerneområdene
øst for E39 kunne fått en viktigere rolle for ny boligutvikling. Dette grepet har blitt mindre aktuelt i
løpet av planprosessen ettersom kommunene har avdekket både gjennom utredningen av tre
planprinsipper og gjennom eget notat om boligutvikling i området rundt Forus, at der vil komme
økte andeler boliger nærmere Forus og at dette best kan håndteres gjennom kommuneplanene.
Behovet for funksjonsblanding med boliger og tilhørende tjenesteformål er derfor blitt mer dempet i
IKDP Forus planforslaget som presenteres til førstegangsbehandling.
Virkemiddel 7: Rekkefølgekrav
I hvert kjerneområde er der satt av areal til urbane akser (gangforbindelser og torg). Disse er viktige
som møteplasser og gangstrøk mellom holdeplassene og virksomhetene i kjerneområdene. Planen
prioriterer høyt å oppnå realisering av disse. Opparbeidelsen er tilordnet utbyggerne i
kjerneområdene. Andre rekkefølgekrav i kjerneområdene er forbindelser for gående og syklende,
nye vannmiljø og parkdrag. Kjerneområdene forventes også å bidra til viktige gang- og sykkelveier
utenfor, fordi de betjener kjerneområdene.
Virkemiddel 8: Utviklingsstrategi i samfunnsdelen
Utviklingsstrategi for kjerneområdene, generelt og for hvert enkelt område:
Lala arkitekter leverte innspill om utviklingsstrategier for de fire kjerneområdene. Rapporten finnes
her: Mulighetsstudie IKDP Forus (Lala arkitekter). Vi har benyttet innspillene sammen med annen
dokumentasjon fra planprosessen til å utarbeide anbefalinger om hvert av områdene.
I tillegg til å sette rammer for utvikling i områdene gjennom plankart og bestemmelser foreslår
kommunene strategier for utviklingen i de fire kjerneområdene. Intensjonen er at disse strategiene
sammen med føringer i plankart og bestemmelser, skal bidra til kvalitet og attraktivitet i
kjerneområdene. I tillegg vil de gi en retning i kommunenes planforvaltning og forutsigbarhet til
grunneiere og private eiendomsutviklere.
Det skal ikke være nødvendig med områderegulering før private aktører kan starte egne planer
ettersom IKDP Forus gir tydelige føringer for detaljregulering. Områderegulering er både
ressurskrevende planoppgaver og forsinker utbyggerne og næringslivets muligheter til å følge opp
hovedintensjoner i planen. I alle kjerneområdene utpekes et sentralt sted til å danne en urban akse.
Noen av disse stedene utvikles med service og nærhandel i tilliggende bebyggelse. Andre tema som
går igjen i alle kjerneområdene, er muligheter for fellesfunksjoner og møteplasser, parkering skal
skje i fellesanlegg og hvordan kjerneområdene kan fungere som mobilitetspunkt.
Kanalsletta fungerer allerede innenfor en planlagt situasjon og Forussletta nord er et ensartet
område med en sentral utviklingsaktør. Disse kjerneområdene trenger helhetlig styring av
gjennomgående strukturer. Forussletta sør og Koppholen trenger i tillegg mer avklaring og helhetlige
grep for å oppnå enhetlige og attraktive kjerneområder. Nedenfor beskrives utviklingsstrategi for
hvert av de fire kjerneområdene.
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Kanalsletta

Figur 11. Kanalsletta
Kanalsletta er ferdig utbygd i østre del. Prosjektgruppen og administrasjonen i Sola kommune frarår
å følge opp anbefalingene fra Lala om en omfattende utvikling av området, begrunnelsen er særlig at
der per i dag ikke finnes drivere i området for å lykkes med en slik utvikling. I møte med grunneierne
kom det fram at en høy andel av dagens kontorplasser i Kanalsletta står tomme. Planforslaget bør
heller legge til rette for at noe service og uterom kan etableres, slik at dagens kontorlokaler kan bli
attraktive for nyetablering. Planforslaget bør gi mulighet for at fortetting i eksisterende bebyggelse
kan skje når behovet oppstår og utbyggere er klar.
Busstilgjengeligheten taler for å ikke tillate den høyeste utnyttingsgraden. Eksisterende og nye
kontorlokaler vil bli mer attraktive ved å få inn noen servicetilbud. Ny kontorvirksomhet bør
plasseres nærmest framtidig busstopp ved Åsenveien. En urban akse og torg foreslås plassert langs
en forbindelse ut til framtidig busstopp. Der kan også tillates noe nærhandel og service i det som blir
vist som kombinert bebyggelse.
Koppholen

Figur 12. Koppholen
Koppholen bør utvikles med bebyggelse, uterom og tilbud til næringslivet som kan støtte opp om
identiteten til en innovasjonshub. Utstillingslokaler, møteplasser inne og ute og midlertidige
kontorfasiliteter kan være eksempler på tilbud.
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Prosjektgruppen anbefaler differensiering av utnyttingsgrad, eventuelt på annen måte få fram hva
ulike deler bør disponeres til med tilhørende kvaliteter i bebyggelse og uterom. F.eks. er det aktuelt
å ta vare på verkstedhallen på Svanholmen 3, og legge tilrette for møtefasiliteter, utstillinger o.l på
den delen av området. På eiendommene i sørvest handler det om å lykkes med kombibedrifter som
kan inngå i kjerneområdet og bli en prototype på et arbeidsfellesskap for flere kombibedrifter,
kanskje også med en felles testlab til nytte for hele Forus. Forslaget kan legges nært opp til Lala sine
anbefalinger, men med mindre detaljering enn de presenterer.
Tvedt-kvartalet er en sterk driver i området. Omtrent halvparten av deres planområde er innlemmet
i kjerneområdet Koppholen. Vi vurderer at det gir et bedre resultat for helheten i kjerneområdet at
kvartalet gis en rolle og inngår i kjerneområdet. Tvedt-senteret benyttes som en ressurs i utviklingen
av Koppholen som kjerneområde.
Forussletta nord

Figur 13. Forussletta nord
Området øst for fv44 er under planlegging av 2020park, og med kvaliteter som langt på vei følger
opp intensjoner med kjerneområdene, f. eks. utadvendte og felles kantiner/spisesteder og andre
fellesfunksjoner for næringslivet.
I området kan tillates idretts- og kulturtilbud som betjener et lokalt publikum. Fram til
sluttbehandling av planen bør vurderes om aktuelle tilbud bør avgrenses mer detaljert i
bestemmelse. Fornøyelse og fritidstilbud kan også være aktuelle.
Det er aktuelt å knytte særlige føringer som sikrer utløp for kaldluft fra Forus vest til Gandsfjorden.
Forussletta bør forbindes med et gangstrøk gjennom hele området og videre østover til en mulig
senere utbygd Forus øst stasjon.
Stavanger vurderer at det blir lite attraktivt bomiljø mellom travbanen og bussveien og anbefaler
derfor å vente med utvikling av boligformål her. Det er heller ikke behov for mer kontorformål i
dette området, derfor anbefales at eksisterende bedrifter kan bli værende eller nye kombinerte
næringsvirksomheter kan etablere seg mellom travbanen og bussveien innenfor planhorisonten.
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Forussletta sør

Figur 14. Forussletta sør
Forussletta sør trenger mer modning eller en mer forsiktig tilnærming til utvikling enn de andre
kjerneområdene. Der er flere velfungerende virksomheter i området og hensikten med utvikling er
ikke å flytte disse virksomhetene. Det bør vurderes nærmere hvor mye blandet formål som bør
legges inn, muligheter det gir for ulike typer etableringer, og om en slik utvikling er ønsket.
Typer av arealkrevende privat tjenesteyting kan være aktuelt. I området kan tillates idretts- og
kulturtilbud som betjener et lokalt publikum. Fram til sluttbehandling av planen bør vurderes om
aktuelle tilbud bør avgrenses mer detaljert i bestemmelse. Fornøyelse og fritidstilbud kan også være
aktuelle.
De ulike delfeltene bør gjenspeile mangfoldighet i utnyttingsgrad og arealformål med både ren
næringsvirksomhet og kombinert bebyggelse der service og nærhandel tillates. Forslagene følger
opp intensjonene i rapporten fra Lala, men med lavere detaljeringsgrad i planens innhold.
4.2.3.3 Forventet måloppnåelse IKDP-Forus
Etablering av kjerneområder
Hovedmål
Hovedmål 1: Forus og regionen skal bli mer
attraktiv for næringsutvikling

Hovedmål 1: Forus og regionen skal bli mer
attraktiv for næringsutvikling
Hovedmål 2: Forus skal være et godt sted å bo
og jobbe

Oppfølging / tiltak (sammendrag i 1-2
setninger)
• Kjerneområdene skal ha høy tetthet og
tilbyr virksomheter med høyt antall
ansatte.
• Kjerneområdene skal ha funksjonsblanding,
noe som medfører høyt servicenivå,
muligheter og tilfredsstille ansattes behov.
• Grøntdrag, urbane akser og møtesteder vil
bidrar til å øke attraktivitet for næringsliv.
• Flere kontorarbeidsplasser samlet på et
sted gir bedre forutsetninger for kontakt/
samarbeid
Til økt trivsel for ansatte og beboere bidrar:
• Nærbutikk og service
• Møteplasser
• Funksjonsblanding
• Fotgjenger og sykkelbasert områder
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Etablering av kjerneområder
Hovedmål
Hovedmål 3: Forus skal være et klimavennlig
næringsområde

Oppfølging / tiltak (sammendrag i 1-2
setninger)
• Områdene nærmest de best betjente
bussholdeplassene er særlig godt egnet til å
huse virksomheter med mange ansatte og
besøkende, og dermed øke kollektiv
transport og senke bilandelen.

4.2.3.4 Oppfølging av nasjonale/regionale føringer
Etablering av kjerneområder
Nasjonale mål
Oppfølging / måloppnåelse
Kgl.res. 12.06.2015 (nasjonale forventninger
om jordvern)
• Planen har tydelig struktur med
• Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling (et
kjerneområder der arbeidsplassintensive
klimavennlig og sikkert samfunn, aktiv
næringer og boliger knyttes opp mot
forvaltning av natur- og
høyverdige kollektivtransportsystemer
kulturminneverdier, framtidsrettet
(Bussvei) og eksiterende/ nye gang- og
næringsutvikling, innovasjon og
sykkelforbindelser.
kompetanse).
• Kjerneområdene tilrettelegges for
• Attraktive og klimavennlige by- og
fotgjengere og syklister.
tettstedsområder (samordnet bolig-, areal- • Kjerneområdene tilrettelegges med sosiale
og transportplanlegging, et framtidsrettet
møtesteder.
og miljøvennlig transportsystem, levende
• Kjerneområdene planlegges med grønne
by- og tettstedssentre, helse og trivsel).
kvaliteter.
Kgl.res 26.9.2014 (statlige planretningslinjer
for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging)
• Retningslinjene framhever at fortetting,
transformasjon og redusert arealforbruk er
viktig for å nå statlige mål.

•

•

Nasjonale miljømål
Kulturmiljø
• Tap av verneverdige kulturminner skal
•
minimeres
• Et prioritert utvalg arkeologiske
•
kulturminne skal ha et ordinært
vedlikeholdsnivå innen 2020
• Et representativt utvalg kulturminner og
kulturmiljø skal være vedtaksfredet innen
2020
• Fredede bygninger, anlegg og fartøy skal ha
et ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020.
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Planen har egen bestemmelse som
prioriterer gjenbruk, transformasjon og
fortetting på næringseiendommer, før man
tar i bruk nye arealer.
Kontorvirksomheter i kjerneområdene får
høy arealutnyttelse.

Kjente kulturminner sikres med
hensynssone i plankartet.
Bevaring av eksisterende lagerhall (denne
er ikke registrertsom kulturminne)

Regionale mål
Regionalplan for Jæren 2013 – 2040
• Rammer for arealutviklingen på Jæren fram
mot 2040 gjennom mål om forsterket
samordnet areal- og transportplanlegging,
attraktiv og inkluderende stedsutvikling og
miljøvennlige transportformer.
• Regionalplanen legger føringer som
innebærer at arealutviklingen skal
prioriteres og styres inn i byutviklingsakser
med gang- og sykkelavstand til høyverdig
bussvei og jernbane.
• Konsentrert utbygging av arbeidsplassintensive næringsvirksomheter og boliger
er viktig i kollektivknutepunkt og
stoppesteder.
• Det vektlegges at rekkefølge i utbygging av
boliger og næring i større grad samordnes
med rekkefølge i utbygging av
transportsystemet.
• Fortettingsstrategien i regionalplanen
legger opp til at 50% av boligveksten i
storbyområdet skal skje gjennom
byomforming og fortetting, og at
næringsområdene skal ha en effektiv
arealforvaltning slik at behovet for nye
næringsområder ikke øker vesentlig.
• Regionalplanen er utformet for å ivareta
målet om forutsigbar tilgjengelighet til
attraktive og tilstrekkelige
næringsområder.
• Regionalplanen har en regional
planbestemmelse om handelslokalisering
som erstatter den rikspolitiske
retningslinjen for kjøpesentre.
Planbestemmelsen sier blant annet noe om
hvor nyetablering og utvidelse av
handelsareal er tillatt og om
dimensjonering av handel.
Regional næringsarealstrategi
• Dette er et viktig strategidokument for
næringsutviklingen i Stavangerregionen og
legger føringer for utvikling av
næringsområder i vår region.

Oppfølging / måloppnåelse

Strategisk Næringsplan 2018 – 2025

Det henvises strategi 2. IKDP Forus, strategi
kjerneområder støtter opp foreslåtte strategier
i Strategisk næringsplan. Kjerneområder har
stor potensial til å

•

•

Planen har tydelig struktur med
kjerneområder der arbeidsplassintensive
næringer og boliger knyttes opp mot
høyverdige kollektivtransportsystemer
(Bussvei).
Planens arealstrategi har dette som
prinsipp.

•

Kjerneområdene bidrar til dette.

•

Utbygging er samordnet med gang- og
sykkeltiltak gjennom rekkefølgekrav.

•

Ny boligbebyggelse er transformasjon.

•

Innfris gjennom Bussvei, sykkelstamvei og
planens forslag om nye gang- og
sykkelveier.

•

Planen følger opp regional
planbestemmelse.

•

Det henvises strategi 1. og 2. IKDP Forus,
kjerneområder og tilrettelegging for
industri og kombinerte næringer støtter
opp strategiene.

45

4.2.4 Strategi 3: Økte andeler miljøvennlige transportformer
4.2.4.1 Hovedgrep med begrunnelse
Hovedgrep for økte andeler miljøvennlige transportformer er kort fortalt:
• Konsentrasjon av kontorarbeidsplasser i kjerneområder
• Mobilitetspunkter
• Forbedret gang- og sykkelnettverk
• Prioritering av kollektivtraseer
• Stenging av Åsenvegen / Forusbeen, ringvei Forus
• Prioritering av næringstransport
• Innføring av oppdatert parkeringsregime
• Reisemiddelfordeling / turproduksjon
Byområdet på Nord-Jæren, med kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg er underlagt 0vekstmålet, som vil si at all persontrafikkvekst skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport. Å øke
attraktiviteten for reising med kollektiv, skape bedre og helhetlig tilbud for syklende, og gjøre
områder mer tilpasset myke trafikanter er positivt for nullvisjonen. Å skape omveier til målepunkt
for biltrafikk kan virke avvisende for kjørende, og dermed bidra å minke bilens attraktivitet som
reisemiddel. Bilens attraktivitet må ikke økes, og kollektivnettet må være tilgjengelig i gangavstand
til arbeidsplasskonsentrasjoner.
4.2.4.2 Virkemidler i ikdp arealdel (endring fra dagens kommuneplaner)
Virkemiddel 1: Konsentrasjon av kontorarbeidsplasser i kjerneområdene
Planen gir føringer for samordning mellom transporttilgjengelighet og plassering av tre
næringskategorier:
• Kontorvirksomheter i noen utvalgte kjerneområder med god busstilgjengelighet
• Kombinerte næringer innenfor 400 meter fra øvrig bussveiakse
• Industrinæringer utenfor 400 meter fra bussveiakse
Virkemiddel 2: Mobilitetspunkt
Planen gir føringer om etablering av mobilitetspunkt i alle kjerneområdene, plassering og innhold.
Her skal det være gode overgangsmuligheter mellom alle eller flere transportmidler og god tilgang
på informasjon. Se også virkemiddel under strategi om utvikling av kjerneområder.
Virkemiddel 3: Etablering / forbedring av gang og sykkelruter og bussvei
Planforslaget har til hensikt å bygge videre på det eksisterende bussvei- og gang- og sykkelnettet
som finnes i området i dag. Temakart er vist på plankartet for både gangveier og sykkelveier. Planen
omtaler også hvilken standard som sykkelveier og gangveier skal opparbeides med.
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Figur 15. Temakart sykkelveinett, vist på plankartet.

47

Figur 16. Temakart gangveinett, vist på plankartet.
Virkemiddel 4: Stenging av Åsenvegen / Forusbeen
I gjeldende reguleringsplan er det en målsetting om å overføre trafikk fra Forusbeen til
Løwenstrasse. Dette var planlagt gjennomført bl.a. med tiltak ved "Treghetspunktet" (kryss
Forusbeen x Åsenvegen x Traktorveien). Under utredning av planforslaget oppsto det to årsaker til at
det ble nødvendig å utrede muligheter for endret trafikkløsning i området Forusbeen og Åsenvegen
på Forus vest. Reguleringsplanarbeidet for bussveien stoppet opp fordi man trengte avklaringer på
trafikkløsning i et større område, før man kunne løse bussveitraseen i «treghetspunktet» (krysset
mellom Forusbeen og Åsenvegen). I IKDP Forus jobbet prosjektgruppen med å finne gode trafikale
løsninger internt i kjerneområdene Koppholen og Kanalsletta, og som også fungerer for
næringstransport utenfor kjerneområdene.
Kapittel 3.2 beskriver hvilke alternativer som ble vurdert og ikke videreført i planforslaget. Alternativ
4 som innebærer stenging av Åsenvegen og Forusbeen for ordinær gjennomkjøring, er innarbeidet i
planforslaget fordi det gir best måloppnåelse iht. planens målsettinger.
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Figur 17 Illustrasjon av anbefalt alternativ, lagt til grunn på plankartet.
Valgt veiløsning gir god tilgjengelighet til holdeplasser og færre trafikale barrierer for gående og
syklende. Stenging av Åsenvegen gir et stort positivt utslag for hovedsykkelruten langs Foruskanalen,
og kobling mellom næringsområdet i Kanalsletta og Bussveien. Dette veier opp for noe økt trafikk i
Kanalsletta, som får en trafikkmengde som vurderes som akseptabel for en bygate. Ny situasjon vil gi
gode muligheter for stedsutvikling med nye kvaliteter i kjerneområdene Koppholen og Kanalsletta,
og mellom disse. Busser, syklister og gående prioriteres foran biltrafikken.
Ekstern trafikk til Forus vest blir lite påvirket av endringene. Næringstransporten får fortsatt like god
tilgjengelighet til og fra de omkringliggende hovedveiene. Ved interntransport får vare- og
næringstransport noe lengre reisevei til enkelte eiendommer. Dette kan eventuelt avbøtes med
gjennomkjøring kun for varelevering. Den indre ringveien skal dekke næringslivets behov for
interntransport på Forus vest. Denne veien kan også benyttes av ordinær personbiltrafikk.
Gjennomført utredning viser at stenging er gjennomførbart og anbefales. Det er behov for mer
planlegging før gjennomføring. I bestemmelser og plankart er vist hensynssone med krav om felles
plan for å avklare ny arealsituasjon som følge av stenging av Åsenveien og Forusbeen. I den planen
avklares også adkomster til enkelteiendommer og varelevering til kjerneområdet. Her kan også
vurderes om stenging skal skje i etapper. Rekkefølgekrav om stenging er knyttet til utvikling av
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eiendommer sør for Forusbeen i kjerneområdet Koppholen. Stenging av Åsenveien gjennomføres
ved at veien tas i bruk til bussvei.
Virkemiddel 5: Prioritere næringstransport / Ringvei
Planen prioriterer en ringvei rundt indre deler av Forus vest. Den betjener ytre soner både nord og
sør på Forus vest, og den gir mulighet for å krysse Bussveien to steder slik at man kan kjøre mellom
industriområdene på Forus vest.
Temakart på plankartet viser det offentlige veinettet på Forus, se figur 19.

Figur 18. Hovedadkomster for bil og internveinett på Forus. Bussveier på Forus.
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Figur 19. Temakart vist på plankartet, offentlig bilveinett.
Virkemiddel 6: Nytt parkeringsregime for personbil
En viktig del av utfordringsbildet før oppstart av planarbeidet handlet om bilavhengigheten for
reisende til og fra Forus, og de følgeulempene dette har. Dokumentasjon som ble utarbeidet i
forbindelse med den ikke vedtatte KDP parkering på Forus er benyttet i arbeidet med
parkeringsnorm i IKDP Forus. Flere parametre er imidlertid endret siden den gang:
• Nullvekstmålet er videreført for Nord-Jæren ved at Byvekstavtalen er vedtatt
• Bussveien er nær realisering
• Sykkelstamveien er nær realisering
• Der er stor overkapasitet på parkering i dagens situasjon
• Det har vært enklere å vurdere parkeringsnorm som del av en helhetlig arealplan
I kapittel om alternativsvurderinger er omtalt andre løsninger for parkeringsnorm som er blitt
forkastet. IKDP Forus behandles parallelt med planer for bussvei og sykkelstamvei, noe som
forenkler samordningen mellom parkeringsnorm med den økte tilgjengeligheten. Det meste av
Bussveiens infrastruktur vil være etablert når utbyggingsprosjekter etter IKDP Forus åpnes. Det er
ikke grunnlag for å utsette iverksetting av oppdaterte parkeringsregler.
På oppdrag av Samferdselsdepartementet har transportetatene utarbeidet byutredning for NordJæren og 8 andre byområder i Norge. Utredningen skal danne et faglig grunnlag og belyse
virkemidler og kostnader som må til for at byområdet skal oppnå forpliktelsen om nullvekst i
personbiltransporten. Utredning er ett av grunnlagene for reforhandling av byvekstavtalen for Nord51

Jæren. Byutredningen skal også inngå som kunnskapsgrunnlag for Nasjonal transportplan 20222033. Utredningen viser at tiltakene i Bypakke Nord-Jæren ikke er stilstrekkelig for å nå forpliktelsen
om nullvekst i personbiltrafikken. Veiprising og parkeringsrestriksjoner gir størst måloppnåelse.
Byutredningene for de ulike byområdene viser at det er mulig å oppnå nullvekst i personbiltrafikken,
men at det må settes sammen virkemiddelpakker som reduserer personbiletterspørselen gjennom
arealutviklingen og tilgang til parkering og veiprising og prising av parkering.
Byvekstavtalen omtaler felles arbeid med parkering: Rogaland fylkeskommune, Sandnes, Sola,
Stavanger og Randaberg kommuner forplikter seg til å utvikle en helhetlig og samordnet
parkeringspolitikk for storbyområdet.
Felles arbeid med parkering er ikke startet, og det er uklart hvilken betydning IKDP Forus og andre
planer får i den sammenheng.
I regionalt planforum som ble holdt før planforslaget ble fremmet til førstegangsbehandling,
anbefalte fylkeskommunen at konsekvensutredning tar utgangspunkt i evalueringskriteriene som
skal legges til grunn ved evaluering av måloppnåelsen i.h.t. byvekstavtalen. Kriteriene er fortsatt
under utarbeidelse nå mens konsekvensutredningen for IKDP Forus skrives, og det er derfor ikke
mulig å vurdere planforslagets konsekvenser mot disse.
For å påvirke reisemiddelfordelingen gjennom parkeringsregulering skal planen bidra til å rydde opp
i parkeringssituasjonen, der ny tilrettelegging av parkering sees i sammenheng med eksisterende
parkeringstilbud. Parkeringsbestemmelsene skal bygge opp under arealstrategien som ligger i
planen, og tilgjengelighet til kollektivtransport. Krav om felles parkeringsløsninger og lokalisering av
fellesanlegg brukes som virkemidler for å fremme gåing, sykling og bruk av kollektivtransport, og
oppnå effektiv arealbruk. Nyskapende transporttjenester og førerløse kjøretøy reduserer behov for
parkering nær målepunkt.
I planen er benyttet følgende kriterier for plassering av fellesanlegg:
• Prinsipp om lik eller større avstand mellom arbeidssted og parkeringsanlegg som mellom
arbeidssted og kollektivholdeplass. Prinsippet er satt for å få en mer reell konkurranseflate
mellom personbiltransport, kollektiv, gåing og sykling.
• Plassering i områder som har fortettingspotensial eller større utbygginger
• Parkeringsanlegg plasseres i tilknytning til indre ringvei med rask tilkobling ut på overordnet
veinett. Kriteriet er satt for å unngå unødvendig transportarbeid på indre ringveinett og interne
gater i planområdet.
• Aktuelle ledige tomter, eventuelt tomter som eies av Forus Næringspark, eller kommunene skal
vurderes.
I planen er foreslått en generell parkeringsnorm med krav om maksimum 0,3 p-plasser per. 100 m2
BRA. Det vil si at utbygger tar selv stilling til om det er behov for å bygge parkering innenfor det
maksimalt antall plasser som normen tillater på eiendommen. Virksomheter kan etablere seg på
Forus uten å anlegge parkeringsplasser, og man kan eventuelt leie plasser på andre eiendommer.
Næringslivet oppfordres til å finne nye løsninger og inngå tinglyste avtaler som utnytter den ledige
parkeringskapasiteten på tvers av virksomhetene. Førerløse busser og el-sykler gir virksomhetene
muligheter til å benytte parkeringsplasser som har noe avstand til arbeidsplassene.
Bestemmelsene i planen ivaretar at virksomheter på Forus kan ha spesielle logistikkbehov. Slike
behov skal dokumenteres i mobilitetsplanen, og kommunene vurderer bedriftenes behov spesielt i
de sakene. Etter nærmere vurdering kan parkering til næringskjøretøy medføre økt dekning av
parkeringsplasser, utover ordinær personbilparkering.
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Planen opprettholder regulert parkeringsanlegg ved Svanholmen. I tillegg er vist et nytt anlegg ved
Forusbeen, øst for Tvedt-senteret. I kjerneområdene skal parkering etableres i fellesanlegg.
Der er godkjent midlertidige anlegg eller på bakkeplan noen steder på Forus. Vilkår er mest
sannsynlig knyttet til på vente av etablert bussvei. Midlertidig godkjente parkeringsplasser skal ikke
videreføres når vilkår er innfridd.
Virkemiddel 7: Krav til sykkelparkering
Planen inneholder krav til sykkelparkering. Det skal etableres 3 plasser per 100 m2 BRA innenfor
kjerneområdene og langs influensområdene til bussvei. Utenfor disse områdene (områder for
industri) skal etableres o,5 plass per 100 m2 BRA. Planen stiller krav til kvalitet, plsassering og
mulighet for el-lading på sykkelparkering.
Virkemiddel 8: Rekkefølgekrav
Planen viser krav om tiltak for gående og syklende. Flere nye grønnstrukturer er plassert for å skape
attraktivitet med gjennomgående forbindelser for gående og syklende. Opparbeidelse er særlig
knyttet til utvikling i kjerneområdene.
4.2.4.3 Forventet måloppnåelse i IKDP-Forus
Økte andeler miljøvennlige transportformer
Hovedmål
Hovedmål 1: Forus og regionen skal bli mer
attraktiv for næringsutvikling

Hovedmål 2: Forus skal være et godt sted å bo
og jobbe

Hovedmål 3: Forus skal være et klimavennlig
næringsområde

Oppfølging
• Næringstransport prioriteres foran
personbiltransport
• Kontorarbeidsplasser lokaliseres ved
bussvei
• Industrivirksomheter med transportbehov
lokaliseres i området med god vegkapasitet
• Planen bidrar til opparbeidelse av nye gang
og sykkelveier som gir befolkningen økt
mulighet for miljøvennlige reiser til og
gjennom området
• Planen legger til grunn 0-vekst mål i
personbiltransporten.
• Økte transportbehov skal løses gjennom
kollektiv, gange og sykkel.

4.2.4.4 Oppfølging av nasjonale/regionale føringer
Økteandeler miljøvennlige transportformer
Nasjonale mål
Oppfølging / måloppnåelse
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig- • Planen har bestemmelse som sikrer
, areal- og transportplanlegging (kgl.res
bærekraftig arealbruk. Før nye bygg og
26.9.14)
utvidelse av næringsområder skjer, skal
• Retningslinjene framhever at fortetting,
eksisterende bygningsmasser og
transformasjon og redusert arealforbruk er
byggeområder vurderes transformert.
viktig for å nå statlige mål.
• Planen har strengere parkeringskrav: 0,3
• Vekst i personbiltransporten i
plasser per. 100 m2 BRA.
storbyområdene skal skje med kollektiv,
sykkel og gange.
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Økteandeler miljøvennlige transportformer
Nasjonale mål
Oppfølging / måloppnåelse
Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023
(18.06.2013)
• Viser hovedtrekkene i Regjeringens
transportpolitikk de neste 10 årene.
• Klimagassutslipp skal reduseres i tråd med
Norges klimamål.
• Planen konsentrerer økt arealutnyttelse
• Konsentrert arealbruk skal begrense
i noen prioriterte kjerneområder.
transportbehovet og bygge opp om
• Nullvekstmålet er lagt til grunn i
nullvekstmålet for personbiltrafikk.
planen.
• Bedre infrastruktur for gående og syklende
• Tilrettelegging for gående og syklende
skal redusere avstandskostnader i regionen.
er prioritert med tiltak i planen.
Regionale mål
Oppfølging / måloppnåelse
Bypakke Nord-Jæren (2015)
• Bypakke Nord-Jæren er en bompengepakke • Ved oppstart av IKDP forus ble det avklart
for kommunene Stavanger, Sola, Sandnes
at planen skulle legge Bypakken til grunn
og Randaberg, og har hovedmål om
som infrastruktur i planen.
nullvekst i personbiltrafikken og god
framkommelighet for alle trafikantgrupper.
• Bypakken består av prosjekter med
• Bussveien og sykkelstamveien er viktige
hovedvekt på miljøvennlige
prosjekter for realiseringen av IKDP Forus,
transportformer som kollektiv, sykkel,
og inngår i Bypakken. IKDP Forus bygger
gange og prioritering av næringstransport.
opp om disse prosjektene bl.a. ved å
Bypakken tilfører byområdet og regionen
prioritere kjerneområder ved godt betjente
viktig transportinfrastrukturtiltak.
bussholdeplasser.
Regionalplan for Jæren 2013 – 2040
• Rammer for arealutviklingen på Jæren fram
• Samordnet areal- og transport er et
mot 2040 gjennom mål om forsterket
høyt prioritert virkemiddel i planen. Det
samordnet areal- og transportplanlegging,
handler om plassering av ulike
attraktiv og inkluderende stedsutvikling og
næringskategorier, utnyttelsesgrad og
miljøvennlige transportformer.
andel tillatt kontorformål.
• Regionalplanen legger føringer som
• IKDP Forus prioriterer utvikling langs
innebærer at arealutviklingen skal
byutviklingsaksene nord-sør og øst-vest
prioriteres og styres inn i byutviklingsakser
gjennom Forus.
med gang- og sykkelavstand til høyverdig
bussvei og jernbane.
• Konsentrert utbygging av arbeidsplass• IKDP Forus følger opp dette gjennom å
intensive virksomheter og boliger er viktig i
etablere noen prioriterte
kollektivknutepunkt og stoppesteder.
kjerneområder. Øst for E39 kan
kjerneområdene ha boligformål.
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4.2.5 Strategi 4: Energinøytralt Forus
4.2.5.1 Hovedgrep med begrunnelse
Hovedgrep energinøytralt Forus kort fortalt
• Tilknytningsplikt for fjernvarme og fjernkjøling for bygg på Forus
• Redusere energibehovet i bygg
• Etablere energifleksibel og smart infrastruktur.
• Forsyne Forus med miljøvennlig og effektiv energi
Hvorfor et energinøytralt Forus?
Forus energigjenvinning leverer omtrent 100 GWh fjernvarme hvert år. Anlegget har imidlertid
produksjonskapasitet til å levere 225 GWh fjernvarme og 50 GWh strøm. Energibehovet i Forus Vest
er i dag på ca. 217 GWh. Hvert år tapes i størrelsesorden 100 GWh fjernvarme fra avfallsforbrenning
fordi kundemassen er for liten. Ambisjonsnivået er å redusere energibruken på Forus med 80 %
innen 2040, dvs til et energibehov på 80 GWh. Fram mot 2040 er det ønskelig å redusere
restavfallsmengden til fordel for materialgjenvinning. Forus har behov for mer strøm. En ombygging
av forbrenningsanlegget med mulighet for å produsere strøm vil øke effektiviteten betydelig, men
det innebærer en kostnad.
Det diskuteres om avfallsforbrenning kan defineres som klimanøytral. Energikilden er ikke fornybar
ifølge definisjon, og forbrenning avgir utslipp, men den renses. Det er likevel en lokal energikilde
som har stort potensial til å forsyne Forus med energi på en mer optimal måte enn i dag. I IKDP
Forus legges til grunn at avfallsforbrenning benyttes så lenge det er den miljømessig beste løsningen.
Forus-området står ovenfor store omstillingsutfordringer med mål om å omforme deler av det store
næringsområdet fra en tradisjonell industripark til et moderne og attraktivt næringsområde for
fremtidens kompetansevirksomheter. Forus Næringspark har fått innvilget støtte fra Enova til et
omfattende prosjekt der målet er at Forus Vest skal bli et energinøytralt område med balanse
mellom lokalt forbruk og produksjon av energi.
Forus har mulighetene til å lykkes med energieffektivisering, økt bruk av fornybar energi og kun bruk
av lokale energikilder. Løsningene innebærer teknologisprang fra dagens konvensjonelle løsninger.
Mye av dagens bebyggelse vil finnes også i framtiden, særlig utenfor kjerneområdene. IKDP Forus vil
ikke utløse endringer i eksisterende bebyggelse. Andre initiativ på Forus må til for at endring skal
skje i eksisterende bebyggelse som er basert på konvensjonell energi.
Ambisjonsnivået er å redusere energibruken på Forus med 80 % innen 2040, dvs. til et energibehov
på 80 GWh. Fram mot 2040 er det ønskelig å redusere restavfallsmengden til fordel for
materialgjenvinning.
4.2.5.2 Virkemidler i IKDP arealdel (endring fra dagens kommuneplaner)
Virkemiddel 1: Tilknytningsplikt for bygg
Lyse er eier av infrastruktur for el-nett, fjernvarme og fjernkjøling i Forus-området, og har over lang
tid hatt ansvar for utbygging av all energi-infrastruktur på Forus. Kartet viser avgrensing av
konsesjonsområdet på Forus, samt steder med varmesentral som gis rett til å drive
fjernvarmeanlegg. Tillatelsen gjelder til 2035. Kommunene kan pålegge tilknytningsplikt for bygg i
nye plan- og byggesaker innenfor konsesjonsområdet. Bestemmelse omtaler dette.

55

Figur 20. Konsesjonsområde for fjernvarme
Virkemiddel 2: Redusere energibehovet
Kommunene har ikke anledning til å avvike krav til bygg fra gjeldende TEK. TEK-forskrift skal følges
opp for alle nybygg og nye planer innenfor planområdet. Med den siste TEK-forskrift som kom i 2017
kom en omfattende oppdatering av regelverket for å følge opp klimaforliket fra 2012: Målet ble satt
til passivhusnivå i 2015, og nesten nullenerginivå i 2020.
Direktoratet for bygningskvalitet utreder nå hva nullenerginivå skal defineres som i Norge. Det er
sannsynlig at ambisjonsnivået i TEK øker fram mot 2040 slik at plusshusstandard innføres. I IKDP
Forus gir kommunene tilslutning til at bygg som kommunene selv skal etablere på Forus, skal ha
plusshus-standard, dersom TEK ikke har høyere standardkrav på byggetidspunktet.
Mange bygger i dag kontorbygg med en vesentlig høyere standard enn det som kreves i TEK 17.
Industri og kombibygg har trolig andre preferanser angående bygg, hvor byggekostnadene vil være
av stor betydning.
Virkemiddel 3: Etablere energifleksibel og smart infrastruktur
Infrastruktur for energiforsyning må kunne benytte alle fornybare energikilder. Energi-, varme- og
kjøleløsninger skal være robuste og ha tilstrekkelig fleksibilitet til å tåle eventualiteter.
Forus har behov for energiforsyning til følgende formål:
• Elektrisitet, oppvarming og kjøling til boliger
• Elektrisitet, oppvarming og kjøling til kontor- og servicebygg
• Elektrisitet og oppvarming til industrieiendommer
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IKDP Forus prioriterer fire kjerneområder med høyere tetthet og utbygging til kontor og
serviceformål. Disse områdene får en tydelig profil med vekt på gode kvaliteter. Kjerneområdene øst
for E39 blir også bygd ut med boliger. Disse områdene bør prioriteres med kollektive systemer og
energifleksibel infrastruktur for både oppvarming, til varmtvann og kjøling. Infrastruktur til
vannbåren varme kreves i bestemmelse. Spesielt lavtemperatur gir stor grad av fleksibilitet.
Det er et ufravikelig krav at infrastruktur for vannbåren varme internt skal anlegges fram til og
internt i all ny bebyggelse på hele Forusområdet. Slik oppnås at Forus utvikles med et
energifleksibelt system og energikilden kan byttes ut ved behov.
Som forberedelse til omstilling for bruk av andre energikilder enn avfallsforbrenning bør vurderes å
etablere nærvarmeanlegg for å betjene delområder på Forus med energi. Grunneierne leverer
energi inn og henter ut energi fra anlegget etter behov. Krav kan stilles i detaljplaner der man
utvikler flere eiendommer i fellesskap. Slike arealbehov er foreløpig ikke innarbeidet i plankart eller
bestemmelser til planen.
Virkemiddel 4: Forsyne Forus med miljøvennlig og effektiv energi
Forus Næringspark gjennomførte i 2017 et forprosjekt der energisituasjonen på Forus ble kartlagt.
Det er dokumentert stort potensial for energieffektivisering, økt bruk av fornybar energi og lokal
energiproduksjon i området. Forus Næringspark har søkt Enova om støtte til å videreføre prosjektet.
Sentralt her er å utrede etablering av et Energi og Servicesenter for Forus vest og finne fram til en
metodikk for områdeutvikling som fungerer på tvers av kvartaler, eierskap og infrastruktur.
Prosjektet skal også utrede konkrete innovasjonsprosjekter som kan få stor betydning for Forus sine
muligheter til å bli energinøytralt. Løsninger som tar i bruk overskuddsvarme fra avfallsforbrenning
og lagring av overskuddsenergi er eksempler som skal utredes.
Energi er miljøvennlig når den skaffes lokalt fra fornybare energikilder og bruken ikke forurenser
lokalt eller globalt. Foreløpig er avfallsforbrenning en valgt energikilde for hele Forus med bakgrunn i
forbrenningsanlegget til Forus Energigjenvinning og med Lyses fjernvarmekonsesjon.
Et statlig krav er vedtatt om at oljefyring ikke er tillatt etter 2020. I IKDP Forus defineres et
ambisjonsnivå om at Forus skal være fossilfritt Innen 2040. Det betyr at fossilgass til oppvarming
eller fossildrivstoff (bensin og diesel) til transport skal fases ut. Markedet for utvikling av
transportmidler trekker dette i riktig retning, det er godt mulig at transport på Forus til og med er
klimanøytral før 2040, dvs. at transport skjer med fornybar energi og uten forurensende utslipp.
Utviklingen går noe senere for tungtransport enn for persontransport, men også der forventer
kommunene omstilling til fossilfri transport. I utviklingen av Forus bør det vurderes om området bør
ha en energiforsyningsstasjon særlig for å ivareta godstransportens behov.
Kommunene anbefaler hvilke energikilder som bør velges, men det er begrenset hvilke krav
kommunen kan stille til private utbyggere. Kommunene tilbyr utbyggere fleksibilitet i valg av
energikilder, men planen gir bestemmelser om å utnytte lokale varmeressurser (solenergi,
fjernvarme mv), lokale kjøleressurser (kaldtvann fra fjorden mv) og at lavverdig energi skal velges til
oppvarming av bygningsmasse og tappevann.
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Økt bruk av bioenergi, solenergi og spillvarme vil være nødvendig for å redusere utslipp av
klimagasser i varmemarkedet, og vil dessuten øke energifleksibiliteten og redusere toppbelastninger
i el-nettet. Avfallsvarme fra forbrenningsanlegget er grunnlast, i kombinasjon med biogass eller
solenergi som tar spisslasten.
Forus Næringspark og Lyse vurderer at solenergi er den mest aktuelle energikilden i tillegg til
avfallsforbrenning. Solceller og tilhørende infrastruktur bør anlegges på nye og eldre bygg for å
supplere med elektrisitet slik at el-forsyningen kan skje lokalt. NIRAS har gjennomført en innledende
simulering: Solceller har et særlig potensiale på Forus på grunn av store takflater. Dersom det
etableres 85 000 m2 solceller vil det utgjøre elproduksjon på 10 GWh. Arealforbruket er bare 2% av
områdets totale areal.
Forus ligger godt plassert for å kunne benytte frikjøling fra Gandsfjorden, med naturlig kaldt vann
hele året og uten behov for system for nedkjøling. Lyse har startet etablering av system som
benytter kaldtvann fra Gandsfjorden. Infrastruktur til Forus bygges ut framover. Kjerneområdene
legger grunnlaget for at bebyggelse som har kjølebehov samles og det blir enklere og
kostnadseffektivt å betjene disse områdene med kjølesystem. Myndighetene har ikke mulighet til å
påvirke utviklingen gjennom konsesjon og tilknytningsplikt slik som med fjernvarme. Retningslinje i
planen omtaler imidlertid at kjøling bør skje med lokale energikilder.
Kommunene vil ta en tydelig rolle i tilretteleggingen av Forus som et energinøytralt og framtidsrettet
område. Derfor er dette satsingsområdet også omtalt i handlingskapittelet i planen. Kommunene ser
at næringslivet på Forus er avhengig av en aktør som koordinerer og tilrettelegger på vegne av
fellesskapet for å nå et vellykket resultat.
Flere bedrifter med bred kompetanse og forretningsgrunnlag innenfor energiteknologi finnes
nettopp på Forus. Derfor er det aktuelt å motta innspill under høring av planen om muligheter som
finnes i samspillet mellom bedriftene og energiløsninger på Forus. Kan Forus bli stedet for å teste ut
bedriftenes nyutvikling av nye og smarte energiløsninger? Hvordan kan Forus legges til rette for at
det skal fungere? Næringslivet oppfordres til å oppnå synergier ved at energiløsninger som
næringslivet selv bidrar til å etablere på Forus, kan eksporteres til andre byer innenlands og
utenlands.
4.2.5.3 Forventet måloppnåelse i IKDP Forus
Energinøytralt Forus
Hovedmål
Hovedmål 1: Forus og regionen skal bli mer
attraktiv for næringsutvikling

Oppfølging
Områdets energiprofil kan bli mer synlig og
attraktiviteten for nyetableringer styrkes.

Hovedmål 2: Forus skal være et godt sted å bo
og jobbe

Strategien har begrenset betydning for å nå
dette målet.

Hovedmål 3: Forus skal være et klimavennlig
næringsområde

Måloppnåelsen styrkes pga. krav om
tilrettelegging for vannbåren varme og
tilknytning til fjernvarme.
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4.2.5.4 Oppfølging av nasjonale/regionale føringer
Energinøytralt Forus
Nasjonale mål
Oppfølging / måloppnåelse
Nasjonale miljømål
• Norge skal fram til 2020 kutte tilsvarende
• Planens virkemidler har stor betydning for
30 pst. av globale utslipp av klimagass i
ny bebyggelse på Forus.
1990
• Planen endrer ikke tilrettelegging for
• Norge tilstreber en utslippsreduksjon på
endret energiforsyning i eksisterende
40% i 2030, sammenliknet med 1990.
bebyggelse. Det er sannsynlig at en stor
andel av dagens bebyggelse vil finnes i
• Norge skal være klimanøytralt i 2030.
området også i 2040. Planen har derfor
• Norge har lovfestet ett mål om å bli et
begrenset betydning for å nå helhetlige
lavutslippssamfunn i 2050.
mål. På lang sikt vil tiltakene ha betydning.
Statlige planretningslinjer for energi- og
klimaplanlegging i kommunene (kgl.res
4.9.2009)
• Kommunene skal gjennom planlegging
• Planen benytter de virkemidler som planstimulere og bidra til redusert
og bygningsloven gir anledning til innenfor
klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig
energi-temaet.
energiomlegging.
• Kommunene kan bidra til å redusere
Norges utslipp av klimagasser og til å
gjennomføre energieffektivisering og
omlegging til miljøvennlige energiformer.

Regionale mål
• Fylkesdelplan for energi og klima finnes,
men ikke tilgjengelig på nettsider. Ble
vedtatt rundt 2009, og er muligens
utdatert.

Oppfølging / Måloppnåelse
• Måloppnåelse er ikke vurdert.

4.2.6 Strategi 5: Styrking av blågrønne strukturer
4.2.6.1 Hovedgrep med begrunnelse
Hovedgrep styrking av blågrønne strukturer er:
• Gjennomgående blågrønne forbindelser gjennom Forus
• Reetablere naturlige vannveier og vise historiske spor bl.a. ved å gjenetablere deler av
Stokkavannet
• Veve sammen Forus med nærområdene og bedre kommunikasjonen internt i området ved å
etablere attraktiv grønnstruktur og gjennomgående hovedtraseer for gående og syklende
• Tilføre Forus tydeligere stedsidentitet og skape attraktive steder og møteplasser basert på
blågrønne stedskvaliteter, både i kjerneområdene og ellers på Forus
• Skape muligheter for økologiske forbindelser og biologisk mangfold på Forus
• Sikre strategisk viktige grønne korridorer og områder for fremtiden
• Unngå omdisponering av grønne områder til bygge formål i randsonen til dagens
næringsområde
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Bakgrunn
Nye områdekvaliteter og nye grøntdrag har vært en sentral del av planarbeidet siden oppstart. Forus
er i dag preget av mye asfalt, biler og grå flater. I forbindelse med høringene av planen har det
kommet innspill fra flere aktører som påpeker viktigheten av en sterkere og sammenhengende
grønnstruktur på Forus. Beboernes ønske om styrking av grønne strukturer og rekreasjon kom fram i
innbyggerseminaret i mai 2017. De regionale myndighetene har uttrykt en forventning om at planen
skal tilføre Forus nye regionale grøntdrag.
For å gjøre Forus mer attraktivt for både besøkende og folk som arbeider på her og samtidig sikre
klimahensyn og biologisk mangfold, foreslår kommunene å sikre eksisterende og tilføre flere
blågrønne områder. Utvalgte steder som i kjerneområdene, langs kanalene og langs viktige traseer
for gange og sykkel tilrettelegger planen for blågrønne steder med rekreasjon og opphold. Ved å
plassere sammenhengende grønnstruktur i forbindelse med eksisterende og nye forbindelser for
gående og syklende, økes attraktiviteten samtidig som det bidrar til bedre vilkår for myke
trafikanter. Et mer blågrønt Forus vil bidra til å gi et rikere dyre- og planteliv, og arealene vil kunne
håndtere overvannshåndtering, fordrøyning og rensing. Ved å etablere nye vannspeil, vil historien
om Stokkavannet løftes frem og synliggjøres.
Planen kan ikke videreføre intensjonen om høy utnyttingsgrad i kjerneområder uten at
grønnstruktur og uterom er en del av satsningen. Sett i sammenheng med at en langt større andel
arbeidstakere i området vil benytte seg av gange og sykkel i tiden fremover, er et styrket gang- og
sykkelnett avgjørende for å bidra til en effektiv flyt av personer inn og ut av Forus-området. Gang- og
sykkelnettet er bygget opp for å knytte Forus bedre opp mot omkringliggende områder, dette skal
bidra til flere turer gjennom området også for andre enn de som jobber på Forus.
4.2.6.2 Virkemidler i IKDP arealdel (endring fra dagens kommuneplaner)
Det er utfordrende å finne gode virkemidler for å sikre blågrønne kvaliteter. Store deler av de
etablerte næringsområdene er utbygd med asfalt der det ikke er bebyggelse. Planarbeidet har
utforsket muligheter for å sikre blågrønne grep innenfor bebygde og regulerte næringsområder. I
planen er det lagt opp til en kombinasjon av å regulere områder til grønnstruktur og hensynssoner. I
enkelte områder er det gitt bestemmelser som angir at tomter/områder skal avsette minimum 10%
av eiendommer til grønne formål inkludert overvannshåndtering. Slike grøntområder skal lokaliseres
med tilknytning til overordnet grønnstruktur, der det er mulig.
Det er også utfordrende å finne fram til en effektiv gjennomføringsstrategi, med
finansieringsløsninger og ordninger for gjennomføring av tiltak på tvers av eiendomsgrenser.
Området har en funksjonell vannhåndtering i dag med kanalene som har god kapasitet. I
planarbeidet er vurdert hvordan Forus kan utvikles etter planhorisonten 2040. Det er ikke avklart i
denne planen, men en problemstilling er at flere områder kan bli aktuelle for boligformål i
framtiden. Dersom det ikke tas grep for å sikre blågrønne strukturer i denne planen, vil det være
utfordrende for en fremtidig boligutvikling.
Det er et mål at Forus skal utvikles med blågrønne kvaliteter som knytter Forus sammen med
byområdet, som gir identitet og skaper steder, og gjør Forus attraktivt for næringsliv, arbeidstakere
og bosatte. Til dette er det utarbeidet seks grep som beskriver prioriterte mål.

60

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021 ble vedtatt i 2015. Bekkefeltene
som leder til Hafrsfjord er prioritert nedbørsfelt i planen for å bedre vannkvaliteten i Hafrsfjord.
Habitatforbedrende tiltak er et av tiltakene som skal prioriteres, og som er særlig relevant å vurdere
på Forus. Planprosjektet IKDP Forus mottok økonomisk støtte fra Miljødirektoratet til å utrede
habitatforbedrende tiltak i Forusvassdraget.
Virkemiddel 1: Nye gjennomgående blågrønne forbindelser gjennom Forus
Planforslaget bygger videre på det firearmede kanalsystemet som går gjennom planområdet. Disse
danner de gjennomgående blågrønne hovedforbindelsene og kobles på eksisterende regionale
grøntdrag. De blågrønne hovedforbindelsene er ytterligere supplert med et nettverk av forbindelser
for gående og syklende. Disse er sammenhengende og skal ha kvaliteter som gjør dem attraktive for
alle brukergrupper. For å tilpasse forbindelsene til planområdet, vil størrelse og innhold være en
variasjon av tradisjonelle blågrønne områder, grønne strekk, parker og byrom alt etter hvilke
områder forbindelsene går igjennom; næringsområder, kjerneområder, boligområder mm.
Dette er et viktig strategisk plangrep som gir økt kvalitet og attraktivitet for næringsliv, beboere og
tilreisende på Forus, tilføre stedsidentitet og gjøre Forus mer tilgjengelig for gående og syklende. Det
vil også åpne for nye friluftsmuligheter og koblinger mellom eksisterende grøntstrukturer sentralt i
storbyområdet.
Kvalitetene som planlegges skal tilfredsstille ulike behov øst og vest for E39 fordi kommunene
planlegger for økt boliginnslag i øst og fortsatt rene næringsområder i vest. Øst for E39 vektlegges
lek og rekreasjon i boligområdene, mens i vest blir det viktig med grønne forbindelser som gjør det
attraktivt å gå og sykle, og for innbyggerne i nærområdene å ta seg gjennom området.
Virkemiddel 2: Reetablere naturlige vannveier og vise historiske spor bl.a. ved å gjenetablere deler
av Stokkavannet
Det eksisterende kanalsystemet skal reetableres helt eller delvis med naturlig vannmiljø i og langs
alle kanalstrekkene mellom Forusbeen i vest, Røynebergsletta i nord, fv44 i øst og Stokkamyrveien i
sør. Det er avsatt et tverrsnitt på 30 m for å sikre en kvalitativ opparbeidelse, hvori kanalenes
tverrsnitt vil være mellom 15 – 25 m. Ambisjonsnivået er ulikt øst og vest for E39 når det gjelder
reetablering av vannmiljø. På østsiden stilles krav til helt naturlig reetablering for økt
rekreasjonsverdi, flomrisikoen er mindre, og grunnforholdene er bedre.
Blågrønn visjonsplan ble utarbeidet høsten 2017 vha konsulent og midler fra Miljødirektoratet. Her
er link til Blågrønn visjonsplan. Utgangspunktet er rapporten fra Rambøll, men med en del
endringer.
Med utgangspunkt i de blågrønne forbindelsene gjennom Forus, legger planen opp til et flettverk av
blågrønne forbindelser. Målet er bl.a. å gjenåpne vannveiene på begge sider av vannskillet ved E39.
Ved å bringe frem i dagen de steder der vannet går i rør, oppnås et sammenhengende kanalsystem.
Nye vann etableres for å gjenskape deler av Stokkavannet. Den blå strukturen blandes med grønt og
det dannes steder for rekreasjon, mobilitet, vannhåndtering og økt biologisk mangfold. Åpne
vannflater reetableres i kjerneområdet Koppholen og sørøst for travbanen.
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Figur 21. Vannkanaler og vann på Forus, temakart vist på plankartet.
Utfordringer ved forslaget:
• Noen steder er tverrsnittet smalere enn det som skal til for å opparbeide helt eller delvis naturlig
bekkeløp med nok vannkapasitet. Andre løsninger med smalere tverrsnitt må vurderes. Det er
særlig aktuelt langs bussveien som skal opparbeides i 2018 vest for kollektivbroen. Det er også
vanskelig å få nok bredde langs bussveien like øst for kollektivbroen.
• Nødvendig vannkapasitet skal tilfredsstilles, også i forhold til klimaendringer med økte
vannmengder.
• Vannkvaliteten er dårlig. Det vil ta mange år før vannmiljø er reetablert nok til at det vil påvirke
vannkvaliteten i nevneverdig grad. Andre tiltak for å bedre vannkvaliteten må vurderes. Planen
har bestemmelser om rensing av overvann fra parkeringsplasser og veier, men dette er
virkemidler som bare får betydning når nye tiltak gjennomføres.
Status ved høring av IKDP Forus; om reetablering av vannmiljø: Prosjektgruppen og Forus
Næringspark har startet et tilleggsoppdrag som skal vise ulike mulige løsninger for fysisk
opparbeidelse på flere steder langs kanalene. Løsningene vil være ulike avhengig av stedenes
egenskaper og hva som skal oppnås på stedet. Rapporten kan bli vedlegg til planen ved
sluttbehandling for å vise eksempler på mulige løsninger.
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Virkemiddel 3: Veve sammen Forus med nærområdene og bedre kommunikasjonen internt i
området ved å etablere attraktive grøntdrag og gjennomgående hovedtraseer for gående og
syklende
Planen tilrettelegger for bedre fremkommelighet for gående og syklende som vil gjøre det mer
attraktivt å ferdes i området. Dette er i tråd med grep i Forusvisjonen. Gjennom gode
sammenhengende forbindelser, vil både innbyggerne og arbeidstakerne og andre som ferdes i
området kunne krysse Forus, for å komme til blant annet bolig- og rekreasjonsområdene utenfor
Forus. På Forus vest er strategien å planlegge for et sammenhengende nettverk av grønnstruktur for
gående og syklende. Det skal bli attraktivt å gå og sykle til jobb på Forus. Grønnstrukturen har en
minimumsbredde på 15 meter og noen er allerede regulert. Gående og syklende skal prioriteres i
kjerneområdene. Planen anbefaler at deler av kjerneområdene blir bilfrie for blant annet å aktivere
gater og uteområder, redusere avstander mellom bygninger som igjen gjør det attraktivt å gå.
Forus sin identitet er i dag bundet opp i områdets funksjon mer enn i stedlige elementer. Planen
legger opp til at blågrønne elementer kan skape nye steder langs vannveiene, ved nye vann og i
grønne omgivelser og derved gi hele og deler av Forus ny identitet. Noen av stedene vil være for
mennesker, andre blandet med dyr og insekter. I kjerneområdene skal det dannes uteområder med
høy kvalitet og egenart hvor blågrønne elementer blir tilpasset kjerneområdets funksjonsblanding,
med eller uten boliginnslag. Utenfor kjerneområdene vil de blågrønne stedskvalitetene primært
være koblet opp mot mobilitet, rekreasjon og vannhåndtering. Som identitetsskaper skal de
blågrønne elementene ses i sammenheng med landskap, kulturminner og enkeltbygg.
Virkemiddel 4: Tilføre Forus tydeligere stedsidentitet og skape attraktive steder og møteplasser
basert på blågrønne stedskvaliteter, både i kjerneområdene og ellers på Forus
Forus sin identitet er i dag bundet opp i områdets
funksjon mer enn i stedsskapende elementer.
Planen legger opp til at blågrønne elementer kan
skape nye steder langs vannveiene, ved nye vann og
i grønne omgivelser og derved gi hele og deler av
Forus ny identitet. Noen av stedene vil være for
mennesker, og andre vil vektlegge grønne
elementer. I kjerneområdene skal det dannes
uteområder med høy kvalitet og egenart hvor
blågrønne elementer blir tilpasset kjerneområdets
funksjonsblanding, med eller uten boliginnslag.
Utenfor kjerneområdene vil de blågrønne
stedskvalitetene primært være koblet opp mot mobilitet, rekreasjon og vannhåndtering. Som
identitetsskaper skal de blågrønne elementene ses i sammenheng med landskap, kulturminner og
enkeltbygg.
Virkemiddel 5: Skape muligheter for økologiske forbindelser og biologisk mangfold på Forus
Sentrale deler av Forus har i dag svært begrensede naturverdier. Det er et mål å sikre og tilføre nye
leveområder for dyr og insekter på Forus. Dette oppnås blant annet ved å etablere biotoper og sikre
vandrekorridorer i gjennomgående blågrønne strukturer. Eksempler er habitater med slyngende
bekker, enger og våtmarksområder og i blågrønne elementer i urbane miljøer. Noen steder på Forus
ligger områder som ikke er bebygd eller asfaltert, og som fremstår med et grønt preg. Disse har i dag
en verdi for det biologiske mangfoldet og skal bevares i fremtiden. Planen sikrer økt biologisk
mangfold ved å sikre arealer, tilføre nye blågrønne områder/forbindelser og ved å innføre krav til
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blågrønn faktor for ny bebyggelse. Ved å sikre arealer til rensing av overflatevann blant annet fra
veier og krav om rensing av overvann på enkelttomter, øker vannkvaliteten i kanalen som igjen gir
renere vann til Hafrsfjord.
Virkemiddel 6: Sikre strategisk viktige grønne korridorer/områder for fremtiden
De foreslåtte nye blågrønne områdene vil tilføre dagens Forus viktige kvaliteter, men disse
områdene vil også være viktig for fremtidens Forus. For å få til et nytt fremtidig regionalt grøntdrag
innenfor planområdet i tråd med regionale myndigheters forventninger, er det avgjørende å sikre
arealene i denne planen. Et slikt grep vil også være viktig ved eventuell senere transformasjon til mer
blandet bebyggelse på Forus vest for E39.
Det er avgjørende å avsette nok arealer til at grøntdraget kan realiseres som en sammenhengende
og fullverdig grøntstruktur for flora og fauna, beboere og brukere i fremtiden. Dette krever en
reetablering av grønne områder og kan være krevende å gjennomføre. Planen prioriterer noen
områder/delstrekk innenfor planhorisonten, mens andre ligger lengre ut i tid.
Å realisere et nytt regionalt grøntdrag i tradisjonell forstand gjennom hele planområdet anses ikke
som mulig eller ønskelig gjennom Forus. Gjennom planarbeidet har det vist seg å være krevende å få
dette til i et utbygd område som Forus, især der hvor det ikke tilrettelegges for boligutbygging.
Strategien har derfor vært å differensiere mellom blågrønne gjennomgående forbindelser som
knytter Forus på nærområdene, og et tradisjonelt grøntdrag. Grøntdraget som sikres for en lenger
tidshorisont legges i øst-vest retning mellom golfbanen, via en del av Statoil-eiendommen på Forus
vest, og fram til kollektivbroen over E39. Grøntdraget er sikret i planen som hensynssone
grønnstruktur og er plassert på ubebygde arealer med bredde på min. 40 m.
De blågrønne forbindelsene stopper på Myklaberget øst for fv44, der plangrensen til IKDP Forus
stopper. Det er en bestilling i handlingsdelen at kommuneplanene for Stavanger og Sandnes bør
videreføre trase for grøntdrag langs kommunegrensen mellom Stavanger og Sandnes, ned til
Gandsfjorden.
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Figur 22 Grønnstruktur i plankartet: Lys grønn er eksisterende, mørk grønn er framtidig. Urbane
akser er vist fordi de er en del av grønnstrukturen. LNF-område på Bærheim, golfbanen og travbanen
er også vist.
Virkemiddel 7: Sikre like krav for miljøvennlig overvannshåndtering på tvers av kommunene
Kommunene har ikke i dag felles bestemmelser eller lik praksis på overvannshåndtering.
Nedbørsfeltet går inn i alle tre kommuner, vannet på Forus vest samles og renner ut til Hafrsfjord.
Bestemmelser skal sikre mot forurensning som skjer i det utbygde næringsområdet. Eventuelt tilsig
av forurenset vann fra landbruksområdene rundt Forus kan ikke løses gjennom IKDP Forus.
Virkemiddel 8: Bevare eksisterende grønne områder rundt næringsområdet
De store åpne områdene mellom Kjerrberget, Åsenvegen, Forusbeen sør og Bærheim er i dag
disponert til LNF og golfbane/idrettsformål. Dette er en kjærkommen kvalitet ved næringsområdet
som ellers består av mye harde flater. Utsikten fra ulike standpunkter på Forus viser verdien som
dette helhetlige landskapet har. Fram til tidshorisonten 2040 bør disse områdene fungere som en
del av den regionale grønnstrukturen over Kjerrberget.
Området kan få en helt ny betydning i en framtid med høyere utbyggingstetthet og endret arealbruk
i de utbygde delene av Forus. Da kan arealbruk vurderes på nytt, og disse områdene vil uansett være
en ekstra kvalitet og ressurs i vurderinger i den sammenheng. IKDP Forus overlater til neste
generasjon å vurdere behov og muligheter for endret arealbruk.
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Virkemiddel 9: Benytte grønnstruktur, vann og vannkanaler til å sikre tilstrekkelig vannkapasitet
En avgjørende kriterium for opparbeidelse av nye vannkvaliteter er at nødvendig flomkapasitet skal
tilfredsstilles. Framtidens utsikter til sterke regnskyll, økte vannmengder og risiko for urban flom
betyr at dette må ha fokus når kommunene jobber for å reetablere vannmiljø. Dobbeltprofil er et av
tiltakene som benyttes for å øke vannkapasiteten når vannstanden stiger over normalt nivå. Ny
grønne strukturer skal opparbeides slik at de fungerer som flomveier som leder vannet til kanalene
når vannivået stiger over normalnivået.
Virkemiddel10: Rekkefølgetiltak
Planen knytter etablering av grønnstruktur og vannmiljø til utvikling av delfelt og kjerneområdene.
4.2.6.3 Forventet måloppnåelse i IKDP Forus
Styrking av blågrønne strukturer
Hovedmål
Hovedmål 1: Forus og regionen skal bli mer
attraktiv for næringsutvikling

Hovedmål 2: Forus skal være et godt sted å bo
og jobbe
Hovedmål 3: Forus skal være et klimavennlig
næringsområde.

Oppfølging
Nye grøntområder bidrar til å gjøre Forus til et
attraktivt næringsområde, også i fremtiden.
Kjerneområdene blir særskilt prioritert med
blågrønne kvaliteter i de urbane aksene.
Nye blågrønne strukturer vil fungere som et
områdeløft for området, som gjør det enklere å
bruke Forus på måter som det er lite av i dag.
Reisende til Forus vil få et bedre tilbud av gangog sykkelveier som vil gjøre det enklere å velge
bort bilen til fordel for miljøvennlige alternativ.

4.2.6.4 Oppfølging av nasjonale/regionale føringer
Styrking av blågrønne strukturer
Nasjonale mål
Oppfølging / måloppnåelse
Nasjonale miljømål
Friluft
• Friluftslivet sin posisjon skal tas vare på og
• Ambisjonsnivået for reetablering av natur
utvikles videre gjennom å ivareta
på Forus vil ikke være like høyt som for
allemannsretten, bevaring og tilrettelegging
andre deler av byområdet. Ambisjonsnivået
av viktige friluftslivsområder og stimulering
må heves senere hvis større deler av
til økt aktivitet for alle.
området vest for E39 transformeres til
boligformål. Hensynssone grønnstruktur i
• Naturen skal i større grad brukes som
planen er et bidrag til en slik framtidig
læringsarena og aktivitetsområde for barn
satsing.
og unge.
Økosystem
• Ny grønnstruktur og vannmiljø som
• Økosystemene skal ha god tilstand og
etableres bør oppnå god økologisk tilstand.
levere økosystemtjenester.
• Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og
utvikling av truet og nær truede arter og
naturtyper skal bevares.
• Ett representativt utvalg av norsk natur skal
tas vare på for kommende generasjoner.
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Styrking av blågrønne strukturer
Nasjonale mål
• Vannforskriften krever at alle
vannforekomster skal opprettholde eller
oppnå "god tilstand" innen 2027, i tråd
med nærmere angitte kriterier. Dette
gjelder både den økologiske og den
kjemiske tilstanden.

Regionale mål
Regionalplan for Jæren 2013 – 2040
• Sikre regional grøntstruktur og
kjerneområde land bruk.
• Minimere behov for nedbygging av
landbruksområder og rekreasjons- og
grøntområder.
Regional plan for vannforvaltning i vannregion
Rogaland 2016-2021
• Planen prioriterer å bedre vannkvaliteten i
bekkefar som leder til Hafrsfjord med tanke
på å oppnå bedre vannkvalitet også i
Hafrsfjord.
• Planen anbefaler å innarbeide
målsetningene i vannforvaltningsplanen i
kommuneplaner/arealbruksplaner.
• Planen anbefaler å nytte hensynssoner mot
sårbare vassdrag i planarbeidet for å bevare
restarealer og beskytte vannmiljøet, legge
prinsippene om lokal overvannshåndtering
til grunn for all planlegging og utbygging og
inkludere klimatilpasning og
flomhåndtering med hensyn på vannmiljø i
overordnet planlegging

Oppfølging / måloppnåelse
• COWI har startet et nytt oppdrag gitt av
IKDP Forus og Forus Næringspark for å
detaljere løsninger for opparbeidelse av
vannkvaliteter. Foreløpige vurderinger er at
det ikke er tilrådelig å opparbeide
fullstendig naturlig vannmiljø på Forus vest,
og der det er mulig vil det gå mange år før
ferdigstillelse. Kommunene må
gjennomføre andre og flere tiltak for å
innfri kravene i vannforskriften.
Oppfølging / måloppnåelse
• Kjerneområde landbruk berøres ikke av
planen. Planforslaget introduserer ny
regional grønnstruktur.
• Planforslaget viser nye rekreasjonsområder
øst for E39 og smalere grøntdrag vest for
E39 som skal øke attraktiviteten for gående
og syklende.
•

Planforslaget viser habitatforbedrende
tiltak i Forusvassdraget, som renner ut i
Hafrsfjord.

•

Planens anbefalinger er i stor grad ivaretatt
i IKDP Forus.
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4.2.7 Strategi 6 Smart Forus
4.2.7.1 Hovedgrep med begrunnelse
Hovedgrep Smart Forus kort fortalt
• Utdanning og kunnskap for å sikre konkurransekraft og verdiskapingspotensial på Forus
• Energi, Klima og Miljø som resurs for å styrke Forus’ posisjon som energihovedsted
• Satsing på smarte næringer for å styrke effektivisering, differensiering og konkurransekraft
nasjonalt og internasjonalt.
Hvorfor gå SMART på Forus?
Behov for smarte løsninger fremgår av:
• Økende urbanisering
Mer mennesker bor innenfor tettsteder og byer, Stavangerregionen med Sandnes og Sola er
intet unntak. Det krever smarte løsninger der effektiv arealbruk og samordnet transport
foretrekkes for å unngå transportproblemer og utslipp av CO2.
• Utfordringer vedrørende infrastruktur og mobilitet og nullvekstmål
Økt urbanisering krever smarte kollektivløsninger for å opprettholde mobilitet og at reisemål kan
nås.
• Økt konkurranse om de beste hodene og de produktive, lønnsomme bedriftene
Næringslivet i regionen er del av internasjonale nettverk der det er stor konkurranse. Personer
med teknologiforståelse og IKT-kompetanse blir en viktig konkurransefaktor de kommende
årene, og det er derfor ønskelig å se på hvordan hele utdanningsforløpet fra barnehage til
universitet kan fremme kunnskap om, og bruk av teknologi. I tillegg er ønsket om
kompetanseoverføring og etterutdanning av den allerede eksisterende kunnskaps-kapitalen her i
regionen et viktig poeng.
• Større krav og forventninger fra innbyggerne
Næringsliv, ansatte og innbyggere forventer informasjon om mange ting. Rask saksbehandling er
krevet for å ikke miste mulighet for verdiskaping og livskvalitet.
• Miljøutfordringer
Klimagassutslipp, støy, støv, lukt, NOX og CO2 gir utfordringer. Teknologi og smarte løsninger
kan bidra til å redusere og unngå klima- og miljøproblemer.
• Høyere teknologisk endringstakt
Teknologi er en av de sterkeste driverne til innovasjon – og en grunnpilar i utviklingen av smarte
byer og samfunn. Ny teknologi og digitale løsninger kan bidra til lavere kostnader ved at
arbeidskrevende prosesser forenkles og forbedres. Nye forretningsmodeller som skaper verdi på
nye måter vil se dagens lys, med bedre tjenester for brukerne og flere nye arbeidsplasser som
resultat. Teknologi og digitalisering kan også bidra til å øke kvaliteten og redusere utgifter på
offentlige tjenester gjennom forenkling og effektivisering.
• Behov for diversifisering
Stavanger har vært en energihub i mange år, med vellykket men ensidig satsing på olje og gass.
Med nedgangen i oljeprisen falt lønnsomheten og den store utviklingsdriften forsvant.
Diversifisering og smarte løsninger gjør regionen mindre sårbar for svingninger i økonomien.
Bakgrunn
Hva er smart generelt?
Smart har betraktning på følgende tema:
• Teknologi: Løsningene tar i bruk moderne teknologi for å forenkle og forbedre. Det kan for
eksempel handle om å benytte mulighetene som ligger i digitalisering, automatisering, store og
åpne data, sensorteknologi eller «internet of things»-teknologi
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•
•

Samarbeid: Prosjektene innebærer ulike samarbeidskonstellasjoner på tvers av kommuner,
næringsliv, organisasjoner og akademia.
Innbyggerinvolvering: Prosjektene tar utgangspunkt i innbyggernes og brukernes behov, og
involverer disse i utviklingen av løsninger.

Smart City / Smart Region
Smart City eller Smart Region er et begrep som brukes i flere sammenhenger, og det finnes svært
mange meninger om hva dette er eller ikke er. Det er tre vesentlige hovedakser langs definisjonen av
en Smart City.
1. Bærekraftig – der bærekraft blir brukt i sitt videste perspektiv;
a. at naturressursene forvaltes på en slik måte at fotavtrykket av vår ressursbruk har minimale
konsekvenser i et globalt perspektiv
b. at løsninger og tjenester er markedsmessige og er i stand til å drive og videreutvikle seg
selv.
2. Menneskene som lever og jobber i et område, opplever en by som enkel, effektiv, fleksibel og
innovativ.
3. Området må kunne tiltrekke seg relevant arbeidskraft, utdanne riktig kompetanse og være lim
på kapital og industri.
Smarte byer, og dermed smarte næringsarealer løses ikke gjennom et politisk vedtak, men
møysommelig arbeid over flere år. Mange bidragsytere må samarbeide for å lykkes, og det viktigste
er at byen/regionens politiske ledelse setter noen klare målsettinger om hva en ønsker å oppnå, og
at en styrer etter det. En 10 års horisont er ikke uvanlig i slike prosjekt. Flere aktører som kommuner,
fylkeskommune, infrastrukturselskaper, universitet og industri generelt bør jobbe sammen og bidra
til å skape substans rundt posisjonen.
Hvor smart en by eller et næringsområde er, måles gjerne ved en rekke indikatorer innenfor
økonomi, energi, transport, helse, skole og styresett for å nevne noen. En modell som ofte er brukt
er Smart City hjulet, som har sitt opphav fra Siemens og Wienna University of Technology. Sentralt
står IT og åpne data. Figuren under viser kategorier av tema i Smart City hjulet.

Figur 23 Smart City hjulet. Kilde: https://blogg.lyse.no/2015/05/29/hva-er-en-smart-city/ og foredrag
om smartcity fra Lyse
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Satsing på utdanning og deling av kunnskap for å sikre konkurransekraft og verdiskapingspotensial
på Forus
Deling av kunnskap og utdanning er viktige byggeklosser i arbeidet med å bygge smartere
næringsarealer, byer og samfunn.
For å lykkes med å omsette kreativitet og gode ideer til konkrete innovasjoner, trenges nysgjerrighet
på ny kunnskap, deling av kunnskap og et mangfold av kompetanser.
Forus ønskede posisjon som et kompetansesentrum fordrer satsing her. Forus sammen med øvrige
steder i regionen har mulighet til å sette regionen på kartet som en smartby innenfor prioritert
kompetansesatsing.
Satsing på energi, klima og miljø som resurs for å styrke Forus’ posisjon som energihovedsted
Forus skal utvikle og ta i bruk teknologiske løsninger som gir reelle bidrag til vedtatte målsetninger
om utslippskutt. Løsningene skal samtidig gjøre det enklere for næringsliv og innbyggere å ta valg
som bidrar til en klimanøytral Forus. Forus skal styrke sin posisjon som Energihub.
• Utvikle og ta i bruk nye teknologiløsninger som reduserer de lokale klimagassutslippene
• Utvikle og ta i bruk nye teknologiløsninger som gjør det enkelt for innbyggerne å ta de
klimavennlige valgene i hverdagen
• Videreutvikle regionens kompetanse innen energiproduksjon for å få til en sterk opptrapping av
grønn energi, og samtidig gjøre utvinning av ikke-fornybare energiressurser i Norge til den mest
miljøvennlige i Europa
• Arbeide for å etablere nye samarbeidsformer og -arenaer som tar i bruk kompetansebasen i
energiindustrien slik at den kommer til nytte på nye samfunnsområder som har betydning for
klima, energi og miljø
• Utforske og forsere nye løsninger som kan sikre et særlig høyt ambisjonsnivå for klima og energi
i alle større byutviklingsprosjekter
• Raskt ta i bruk nye og miljøvennlige teknologier innen transport av gods og mennesker - både på
land og i sjø
• Aktivt utforske mulighetene for å ta i bruk nye førerløse transportsystemer
Satsing på smarte næringer for å styrke effektivisering, differensiering og konkurransekraft
nasjonalt og internasjonalt.
Forus skal fortsatt være et næringsareal av regional, nasjonalt og internasjonal betydning. Næring på
Forus skal være smart og diversifisert for å være robust og framtidsrettet. Smart teknologi skal ha
influens på hvordan innbyggere jobbe, og hva slags areal næringer trenger i framtidens byer. Det er
fortsatt behov for grunnleggende basis planlegging, men arealbehov, gjennomføring og utseende,
estetikk med mer kan bli annerledes enn i dagens situasjon. Det ansees følgende næringer.
• Smart logistikk: I framtiden er det større etterspørsel etter transport og logistikknæring som er
plassert ved mobiltetsknutepunkter. Rask sammenstilling av varer til nye varer, levering av disse
varer, og samtidig tilby tjenester blir viktig. Logistikk er ikke lenger bare levering av frakt.
• Smart industri: produksjonssenter og teknologihubber. Denne industrien er kjennetegnet av en
kombinasjon av internettbruk, store informasjonsmengder, og lag-industri. Det er alt fra 3dprinting til produksjon i store mengder på effektive måter. I prinsippet er det mulig å etablere
smart industri hvor som helst, men det krever et nytt arbeidsmiljø og nye måter å samarbeide og
organisere seg på. Det har også betydning for arealutformingen. Disse nye næringsarealene må
tilby en kombinasjon av utforskning og utvikling med produksjonsevne: lage noe nytt og tenke
høyt.
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Når andelen kunnskapsbasert næring og forskning blir større, øker behovet for mer urbane
kvaliteter. Eksempler er Hightech Campus i Eindhoven, eller liknende campusutviklinger ellers i
Europa og i Norden. Kreative / nyere bedrifter flytter inn til områder med urbane kvaliteter. Det
gjelder spesielt IKT eller produksjonsbedrifter. Stor produksjon (men ikke produksjon av
prototyper) er stort sett flyttet til Asia. En kombinasjons av kunnskapsbaserte næringer og
produksjon (av prototyper) kan medføre at det blir etablert nye gründervirksomheter.
Samarbeid og deling er viktig.
• Det er vanskelig å forutse behov for framtidige smarte næringsareal. Behovet er ikke entydig,
men omfatter i alle fall:
• arbeidsmiljø der infrastruktur er samordnet: infrastruktur til data, godstransport av ulike
mengder og størrelse,
• høykvalitativ infrastruktur til transport for mennesker: gange og sykkel, kollektiv transport og
individuell (bil)transport.
• Næringsliv og Smart, tilpasning i dagens situasjon. Innenfor fysisk tilrettelegging er det mange
elementer som kan bli smarte. Smart tilbyr først og fremst muligheter: å jobbe mer effektivt og
dermed billigere for brukere og næringsliv, og mer bærekraftig for samfunnet. Eksempler er
blant annet parkeringsproblematikk, energi, samarbeid.
SMART innenfor næring kan være et samlet begrep til ‘fornuftig’ teknologi der en kombinasjon
av sensorer, IKT og intelligens henger sammen. SMART gjør de fysiske omgivelsene målbare og
dermed smarte. Ansatte og virksomheter får mulighet til å jobbe og anvende omgivelsene på en
effektiv måte.
SMART teknikk anvender sensorer i nettverk. Sensorene videreformidler informasjon i
nettverket slik at fornuftige beslutninger kan tas. Desto mer informasjon tilgjengelig, desto
bedre blir grunnlaget for beslutningene. IKT og nettverk blir viktig. ‘Connectivity’ (måte å være
knytet samen) er en av basis prinsippene for smarte næringer. Eksempler er ledige
kontorarbeidsplasser, ledige parkeringsplasser, sanntid bussavganger ved holdeplassene og
resepsjonene, og mye mer.
4.2.7.2 Virkemidler i IKDP arealdel (endring fra dagens kommuneplaner).
Virkemidler i sammenheng med å satse på et smartere Forus henger i stor grad sammen med de
andre arealstrategiene, og er i stor grad belyst der som fysiske tiltak. Andre tiltak i forbindelse med
spesifikk smart er ofte myke tiltak, som organisatoriske eller gjennomføringstiltak som ikke er berørt
av plan- og bygningsloven.
Virkemiddel 1: Gründervirksomheter
Særlig innenfor kjerneområder tilrettelegger IKDP Forus for gründervirksomheter. Det gjøres
gjennom bestemmelser (kjerneområde Koppholen), og ellers gjennom samfunnsdelen og
handlingsdelen. Planen åpner opp for gjenbruk av eksisterende bygningsmasse, noe som ofte er en
stimulans for gründervirksomheter som trenger billige lokaler. Planen kan ikke styre at disse
etablerer seg her, men erfaring fra andre byer og land tilsier det, og det er ofte en suksessfaktor for
grundervirksomheter i oppstartsfasen.
Virkemiddel 2: Møteplasser og møtesteder
Gjennom hele planen, men særlig innenfor kjerneområdene er det stor innsats på å etablere
møtesteder og møteplasser, både offentlig og privat. Møteplasser og møtesteder er allerede
beskrevet under de foregående strategier og det er sikret areal til de på plankart gjennom urbane
akser med mer og i bestemmelsene.
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Når det gjelder Smart Forus er møteplasser også en premiss fordi møteplasser og møtesteder gjør
det enklere for mennesker å treffe hverandre. Når mennesker møtes er det lettere å utveksle ideer,
noe som medfører at kunnskapsnivå og konkurransekraft øker. IKDP sikrer muligheter, men kan ikke
garantere at deling av kunnskap og innovasjon vil skje.
Virkemiddel 3: Utvikling av næringsareal rundt sentrale og attraktive bussholdeplasser
Utvikling av næringsareal rund sentrale og attraktive holdeplasser er omtalt i foregående strategier.
Også for et smartere Forus er utvikling av næringsareal rund sentrale attraktive holdeplasser
relevant. Næringsarealer i høy tetthet ved god transporttilgjengelighet gjør det lettere å
gjennomføre tekniske smarte teknologiske løsninger.
Virkemiddel 4: Mobilitetspunkt
Et mobilitetspunkt er et sted der det er tilgang til felles transportløsninger (se også strategi for
kjerneområder og økte andeler miljøvennlige transportformer). Utforming av disse
mobilitetspunktene skal gjennomføres slik at brukere kan velge beste måte å reise på, med varsel
om når neste bussvei-buss eller lokalbuss kommer, samt reisetid til andre mål og tilgjengelige
alternativer. Det er til dels grep som beskrives i handlingsdelen, fordi det er organisatoriske
virkemidler.
Virkemiddel 5: Smart transport
Samfunnsdelen anbefaler å velge smarte transportløsninger. Planens Arealdel legger til rette for høy
tetthet ved utvalgte godt betjente holdeplasser. Samfunnsdelen og handlingsdelen anbefaler å følge
opp med eksperimenter som for eksempel førerløse busser og smart individuell transport.
Virkemiddel 6: Energikrav
Planforslag legger til rette for smarte energiløsninger når det gjelder fjernvarme, varmt vann og
kjøling. Ved å etablere fellesfunksjoner, kan CO2 utslipp reduseres og miljøgevinst økes.
Virkemiddel 7: Samarbeidsstrukturer
Handlingsdelen av IKDP-Forus beskriver at det er nødvendig å etablere nettverk mellom aktører som
har fokus på smarte løsninger, gjennom blant annet Forus Næringspark, det offentlige på alle nivåer
og UIS. I tillegg til å fortsette med dagens og nye delingsstrukturer kommer Triangulum, Nordic Edge,
Future Energy Hub osv.

4.2.7.3 Forventet måloppnåelse i IKDP Forus
Smart Forus
Hovedmål
Hovedmål 1: Forus og regionen skal bli mer
attraktiv for næringsutvikling

Oppfølging
• Satsing på styrke effektivisering,
differensiering og konkurransekraft
nasjonalt og internasjonalt.
o smart transport
o smart industri: produksjonssenter
og teknologihubber.
• Satsing på Energi, Klima og Miljø som resurs
for å styrke Forus’ posisjon som
energihovedsted
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Smart Forus
Hovedmål
Hovedmål 2: Forus skal være et godt sted å bo
og jobbe

Hovedmål 3: Forus skal være et klimavennlig
næringsområde

Oppfølging
• Satsing på møtesteder og møteplasser,
utvikling av næringsareal rund sentrale og
attraktive holdeplasser, og mobilitetspunkt
og smart transport gjør området attraktivt.
• Satsing på smart grid og implementering av
smarte energiløsninger bidrar til et mer
klimavennlig næringsområde.

4.2.7.4 Oppfølging av nasjonale /regionale føringer
Smart Forus
Nasjonale mål
Oppfølging / måloppnåelse
Meld. St. 27 (2016–2017)
Forus hovedmål 1, 2og 3 legger til rette for at
Norge må satse grønnere, smartere og mer
nasjonale mål om satsing å være grønnere,
nyskapende for å gi fremtidig vekst,
smartere og mer nyskapende kan
arbeidsplasser og skatteinntekter. Regjeringen
gjennomføres.
vil legge til rette for vekst i både eksisterende
og nye bedrifter og fremme Norge som et
Oppfølging av planens hovedmål gjennom
attraktivt lokaliseringsland for industriell
formulerte strategiene vil medføre at både
aktivitet.
eksisterende og nye bedrifter vil fortsatt være
etablert eller vil etablere seg på Forus og tilby
Norge som attraktivt lokaliseringsland for
industrielle aktiviteter.
Regionale mål
Generelt
Rogaland Fylkeskommunen og Fylkesmannen i
Rogaland satser på smarte løsninger på alle
nivåer og i flere tema, blant annet i:
• helse
• transport
• arealbruk.
Nordic Edge, Smart City og Triangulum er
eksempelprosjekter som har blitt startet for å
stimulere til smartby-satsing.

Oppfølging / måloppnåelse
• Samordnet areal og transport legger til
rette for smarte løsninger.
• Handlingsdelen omfatter en del
organisatoriske prosesser som følges opp i
IKDP Forus. Blant annet:
o Samarbeid med Forus Næringspark
o Fortsettelse av ulike
eksempelprosjekter.

Smart spesialiseringsstrategi for Rogaland
Fylkeskommunen har vedtatt å starte arbeidet
med en smart spesialiseringsstrategi, jamfør
vedtak i fylkesutvalget 2. juni 2015. En smart
spesialiseringsstrategi er et nytt konsept for
innovasjonspolitikk laget for å fremme effektiv
bruk av offentlige investeringer i forskning og
utvikling. En slik strategi vil imøtekomme
behovet for forskningsdrevet innovasjon i
næringslivet og utnytte fylket sine fortrinn og
særpreg til vekst og utvikling.
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4.2.8 Øvrige tema
4.2.8.1 Rekkefølgekrav
Her er vist planens bestemmelser om rekkefølgetiltak. Disse har betydning for flere av strategiene
foran.
Områdeinndeling
A. Sola vest for høyspentparken
(grense i Forusbeen og
høyspentparken)
B. Stavanger øst for høyspentparken
(grense i Forusbeen og
høyspentparken)
C. Sandnes vest for E39 og sør for
Forusbeen
D. Stavanger/Sandnes nord for
Løwenstrasse
E. Sandnes sør for Løwenstrasse

Figur 24. Områdeoppdeling. Kjerneområdene er vist med
skravur.

Figur 25 Oversikt over rekkefølgetiltak i planen.
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Tabeller er vist nedenfor med oversikt over rekkefølgetiltak for grønnstruktur, gange og sykkel og
vannmiljø. Før andregangsbehandling av planen vil framgå tydelig begrunnelse for tilknytning
mellom tiltak og utvikling av delområder/kjerneområder.
TILTAK

2

3

4

Forbindelser for gående og
syklende
(tiltak nr. 1-18)
Forbindelse langs kanal
mellom Næringsveien og
Røynebergsletta
Forbindelse nordlig del av
«Høyspentparken» fra
Lagerveien til påkobling
forbindelse i sørgående
retning
Forbindelse sørlig del av
«høyspentparken» langs
golfbanens østside fra
Åsenveien til Löwenstrasse

Delområde

Kjerneområder

A

Nødvendig
for

Betydning
for
delområde

Oppfølging av strategi

Gående og
grøntformål

Høy

Strategi 3+5
Viktig for kanalmiljø og
grønnstruktur.
Strategi 1+3+5.
Kobling til kjerneområde +
sammenhengende rute for
sykling og gåing i nord/sørretning.
Strategi 1+3+5.
Kobling til kjerneområde +
sammenhengende rute for
sykling og gåing i nord/sørretning.
Strategi 3
Kobling til
sammenhengende rute for
sykling og gåing på Forus
vest.
Strategi 1+3.
Kobling til kollektiv og
kjerneområde +
sammenhengende rute for
sykkel i nord/sør-retning
Strategi 3.

A, B

Kanalsletta og
Koppholen

Gående,
syklende og
grøntformål

Høy

C

Kanalsletta og
Koppholen

Gående,
syklende og
grøntformål

Høy

B

Koppholen

Gange

Lav

Koppholen

Gange og
sykkel

Høy

5

Undergang eller bro
under/over E39

6

Forbindelse i
kjerneområdet Koppholen
(Forusbeen til bussveien)

7

Forbindelse gjennom
Svanholmen-området til
Löwenstrasse
Forbindelse fra Koppholen
til Vassbotnen

C

Gående

Lav

C

Gående,
syklende og
grøntformål

Høy

9

Forbindelse langs
Löwenstrasse fra
Koppholen til Svanholmen

C

Gående og
syklende

Høy

10

Forbindelse fra
Grenseveien/Midtbergmyrå
til Forusbeen

D

Gange

Høy

11

Planfri forbindelse over E39
og påkobling g/s-vei i
Luramyrveien

Gange

Høy (hvis
bolig)

8

Forussletta sør
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Strategi 3+5
Viktig for fremtidig
grøntdrag. Hovedsykkelrute
øst/vest. Viktig for å øke
tilgjengeligheten i området.
Strategi 3.
Overordnet forbindelse
øst/vest. Forbinder Sola og
Sandnes.
Strategi 3+5
Viktig og effektiv del av
intern gangforbindelse
nord/sør – alternativ til å gå
i bussveien. Kobler
grøntområder i nord og sør
sammen.
Strategi 3 og 5.
Gjennomgående
gangforbindelse øst/vest.
Boligbygging forutsetter
etablering pga kontakt til
grøntområder Stokka,
Bærheim.

TILTAK

Delområde

12

Kryssing i plan over fv. 44
(Forussletta)

13

Kryssing i plan over
Löwenstrasse i tilknytning
til kanal

14

Forbindelse langs
Luramyrveien

15

Forbindelse langs
Maskinveien mellom
Lagerveien

16

Forbindelse på sørsiden av
gnr/bnr 15/519

17

Forbindelse langs bussveien
mellom Lagerveien og
Kontorveien
Forbindelse fra undergang
under E39 langs
Maskinveien (parallelt med
E39), opp til Maskinveien i
øst/vestgående retning

18

TILTAK

19

Sikre
opparbeidelse/opparbeid
e «Travparken»

20

Sikre opparbeidelse/
opparbeide
«Koppholparken»
Nytt kanalmiljø/tverrsnitt
i delområde A, utenfor
kjerneområdet.

21

Kjerneområder

Nødvendig
for

Forussletta sør

Gange og
sykkel

E

Betydning
for
delområde
Høy

Gange og
sykkel og
grøntformål

Høy

Gange og
sykkel og
grønt

Høy

B

Gange og
sykkel

Høy

B

Gange og
sykkel

Høy

Sykkel

Høy

Sykkel

Høy

Nødvendig
for

Betydning
for
delområde
Høy

Forussletta sør

B

Delområde

Kjerneområder

D

Forussletta
nord

A

Koppholen

Høy

Kanalsletta

Lav
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Oppfølging av strategi

Strategi 2+3.
Viktig kobling til
kjerneområde, del av urban
akse, krever en «urban
løsning». Hovedsykkelrute.
Strategi 3+5.
Viktig og effektiv del av
intern forbindelse for gange
og sykkel nord/sør –
alternativ til å gå i
bussveien. Kobler
grøntområder i nord og sør
sammen. Viktig for
påkobling til sykkelstamvei i
Löwenstrasse.
Strategi 1+3+5.
Viktig og effektiv del av
intern forbindelse for gange
og sykkel nord/sør –
alternativ til å gå i
bussveien. Kobler
grøntområder i nord og sør
sammen. Viktig for
påkobling til sykkelstamvei i
Löwenstrasse.
Strategi 3.
Del av hovedsykkelnett,
viktig koblingspunkt mellom
hovedsykkelruter
Strategi 3
Del av hovedsykkelnett
Viktig koblingspunkt mellom
hovedsykkelruter.
Strategi 3. Hovedsykkelrute.
Realiseres i bussveiprosjekt.
Strategi 3.
Påkobling sykkelstamvei, del
av hovedsykkelnett, viktig
kobling (særlig) nordover
inn til næringsområdet
Oppfølging av strategi

Strategi 5.
Stedsidentitet, forbedring
av vannkvalitet. Stor
rekreasjonsverdi. Ligger på
østsiden med kobling til
boligområder.
Strategi 5.
Stedsidentitet. Stor
rekreasjonsverdi.
Strategi 5. Stedsidentitet,
forbedring av vannkvalitet.
Biologisk mangfold.

TILTAK

22

Delområde
Nytt kanalmiljø/tverrsnitt
i kjerneområdet, utenfor
urban akse
Nytt kanalmiljø/tverrsnitt
innenfor urban akse,
Kanalsletta
Nytt kanalmiljø/tverrsnitt
langs Forusbeen i
delområde B /
kjerneområdet
Koppholen
Nytt kanalmiljø/tverrsnitt
i delområde C, utenfor
kjerneområdet
Nytt kanalmiljø/tverrsnitt
langs bussveien innenfor
kjerneområdet

23

24

25

26

Kjerneområder

Nødvendig
for

Oppfølging av strategi

Kanalsletta

Betydning
for
delområde
Høy

Kanalsletta

Høy

Strategi 5. Stedsidentitet.
Stor rekreasjonsverdi.

Koppholen

Høy

Strategi 5. Stedsidentitet.
Forbedring av
vannkvalitet. Stor
rekreasjonsverdi.

Lav

Strategi 5. Stedsidentitet.
Forbedring av
vannkvalitet.
Strategi 5. Stedsidentitet.
Forbedring av
vannkvalitet. Stor
rekreasjonsverdi.
Strategi 5. Stedsidentitet.
Forbedring av
vannkvalitet. Biologisk
mangfold.
Strategi 5. Stedsidentitet
forbedring av vannkvalitet.
Biologisk mangfold.

C

Koppholen

Høy

27

Nytt kanalmiljø/tverrsnitt
i delområde D

D

Lav

28

Nytt kanalmiljø/tverrsnitt
i delområde E

E

Lav

TILTAK

Delområde

Kjerneområder

29

Sikre
opparbeidelse/opparbeide
nordre del av
«Høyspentparken»
Sikre
opparbeidelse/opparbeide
sørlig del av
«Høyspentparken»
Sikre
opparbeidelse/opparbeide
«Sentralparken»

A, B

Kanalsletta +
Koppholen

C

Kanalsletta +
Koppholen

Sikre
opparbeidelse/opparbeide
«Stokkamyrparken»

E

30

31

32

Nødvendig
for

Koppholen +
Kanalsletta

Forussletta
sør

Gående og
syklende og
grøntformål

Betydning
for
delområde
Høy

Oppfølging av strategi

Høy

Strategi 5.
Stedsidentitet.
Ref. tiltak nr. 7.

Høy

Strategi 5. Viktig sted for
gående og syklende fordi
området knytter de to
kjerneområdene sammen.
Stedsidentitet, forbedring av
vannkvalitet. Stor
rekreasjonsverdi. Sentralt
ved bussvei.
Strategi 5. Buffersone
mellom kjerneområde og
næringsbebyggelse. Del av
viktig gjennomgående
forbindelse for gående og
syklende nord/sør og
øst/vest. Stedsidentitet. Stor
rekreasjonsverdi.

Høy
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Strategi 5. Stedsidentitet,
forbedring av vannkvalitet.

Strategi 5.
Stedsidentitet.
Ref. tiltak nr. 3.

TILTAK

Delområde

33

Sikre
opparbeidelse/opparbeide
«Tvedtparken»

B

Betydning
for
delområde
Lav

34

Sikre
opparbeidelse/opparbeide
«Kanalparken»

C

Høy

TILTAK

Nødvendig
for

35

Opparbeide urban akse
innenfor Kanalsletta

Kanalsletta

Betydning
for
delområd
e
Høy

36

Opparbeide urban akse
innenfor Koppholen

Koppholen

Høy

37

Opparbeide urban akse
innenfor Forussletta
nord
Opparbeide urban akse
innenfor Forussletta sør

Forussletta
nord

Høy

Forussletta
sør

Høy

38

Delområde

Kjerneområder

Kjerneområder

Nødvendig
for

Oppfølging av strategi

Strategi 5.
Inngår i viktig
gjennomgående forbindelse
for gående og syklende
øst/vest. En møteplass og
område for aktivitet.
Stedsidentitet.
Strategi 5.
En møteplass og område for
aktivitet. Innenfor
kjerneområdet.
Stedsidentitet. Nærhet til
bussholdeplass.
Oppfølging av strategi

Strategi 2.
Viktig møteplass. Offentlig
urbant byrom med service.
Strategi 2.
Viktig møteplass. Offentlig
urbant byrom med service
Strategi 2.
Viktig møteplass. Offentlig
urbant byrom med service
Strategi 2.
Viktig møteplass. Offentlig
urbant byrom med service

4.2.8.2 Felt H1 og H3, Ikea
Hovedgrep med begrunnelse
Under behandlingen av Regionalplan Jæren leverte Fylkesmannen to innsigelser til
planbestemmelsene.
• Den ene om at det er i strid med nasjonale interesser at det åpnes for en landsdelsbasert
handelsvirksomhet på et definert område på Forus.
• Den andre om at det vil kunne åpne for utvidelse av eksisterende kjøpesentre på Forus
dersom reguleringsplaner som er vedtatt før kjøpesenterforskriftens bestemmelser og som
bryter med forskriftens bestemmelser, gjøres gyldige igjen.
Fylkesmannens innsigelser ble ikke tatt til følge i KMD’s behandling. KMD støttet imidlertid
Fylkesmannen i at planbestemmelse om handel i Regionalplan Nord Jæren kunne vært gjort
strammere, men valgte å ikke endre planen.
Senere er nullvekstmålet videreført i Byvekstavtalen som tilsier at handelslokalisering må vurderes i
lys av nullvekstmålet. Reisevaneundersøkelsene viser at handelsreiser til/fra Forus er bilbaserte med
80 % bilandel. Da Ikea ble innvilget regulering av ny tomt var ikke intensjonen å øke
handelsarealrammen totalt sett på Forus. Det er en felles ambisjon for kommunene at dagens Ikea
ikke utvikles til et nytt kjøpesenter.
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Virkemidler i IKDP Forus:
Felt H3 (dagens IKEA): Videreføres som i dag. Bestemmelse i reguleringsplan 2001 129 i Sandnes er
spesifisert slik: «Feltet reguleres til kontor-/forretningsformål. TU= maksimum 150%/minimum 80%.
Det tillates kun handel med tepper, møbler og hvitevarer. Det tillates detaljhandel med inntil
5500 m2 BRA salgsflate.»
I gjeldende kommuneplan for Sandnes er eiendommen avsatt til formål næringsbebyggelse og
overstyrer reguleringsplanens arealformål. IKDP Forus viderefører kommuneplanens arealformål.
Forretning og kjøpesenter inngår ikke i arealformål næringsbebyggelse. Eksisterende virksomhet er
godkjent og kan fortsette på eiendommen, så lenge det ikke foretas endret bruk som krever tillatelse
etter bestemmelsene i pbl. § 20-1, dvs bruksendring mm.
Ny tomt, H1: Arealformålet i gjeldende reguleringsplan er forretning og endres til næringsformål
som er arealformålet i kommuneplanen til Stavanger. Tillatt handel videreføres som i
reguleringsplan. Felles plan IKDP Forus for begge lokasjonene gjør det nå mulig å knytte etablering
på H1 til flytting fra felt H3. Det er gjort i bestemmelse.

4.2.9 Sammenstilling av endringer i areaformål:
Arealformålsendringer er gjort med bakgrunn i overordna føringer. Forus skal ivareta
verdiskapningen, effektivisere arealforbruket og redusere transportarbeidet, sikre natur- og
kulturverdier og byutviklingen skal gi høy livskvalitet, både for de som bor og jobber her. Alle
arealformåls endringer er oppsummert i tabellen nedenfor. Endringene er sortert etter
formålsendring, altså:
• Fra næring til kombinert formål
• Fra næring til grønnstruktur
• Fra næring til urban akse
• Fra næring til samferdsel
• Fra næring til offentlig og privat tjenesteyting
• Fra vei til grønnstruktur
• Fra vei til kombinert formål til næring
• Fra kombinert formål til grønnstruktur
• Fra offentlig og privat til næring
• Fra samferdsel til næring
• Fra grønnstruktur til urban akse
• Fra næring til bolig.
• Fra idrettsanlegg til samferdsel (bussvei)
• Fra idrettsanlegg til grønnstruktur
Endringer er ikke omtalt systematisk under de foregående strategikapitlene, fordi de fleste
arealendringer angår flere strategier. Arealformålsendringene gjennomføres for å oppnå strategiene.
Tabellen nederst viser de enkelte endringer og et samlet resultat. Forklaring og forankring i
samfunnsdelen er vist i kolonnene til høyre.
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Endringer i dagens situasjon
Plankart
Fra næring til kombinert formål
Sandnes
27,5 daa Kombinert formål tilknyttet kjerneområdet

Jfr. Kap. 5.2

Sola

12,5 daa

Kombinert formål tilknyttet kjerneområdet og urban
akse

Jfr. Kap. 5.2

Stavanger

35,8 daa

Kombinert formål tilknyttet kjerneområdet og urban
akse

Jfr. Kap. 5.2

Totalt
75,8 daa
Fra næring til grønnstruktur
Sandnes
156,1 daa I Koppholen, to grøntområder sør og sørøst for
travbanen. Grøntområder, samt grønnstruktur langs
gang- og sykkelveier.
Sola
80,6 daa
Høyspentparken, samt grønnstruktur langs gang- og
sykkelveier
Stavanger 84,1 daa
I Koppholen, samt grønnstruktur langs gang- og
sykkelveier
Total
320,8 daa
Fra næring til annen type bebyggelse og anlegg (Urban akse)
Sandnes
4,9 daa
Stavanger 14,1 daa
Totalt
19 daa
Fra næring til samferdsel
Stavanger 13,6 daa
Kollektiv+ parkering
Totalt
13,6 daa
Fra næring til offentlig og privat tjenesteyting
Stavanger 0,9 daa
Justering – detaljering i forhold til kommuneplan
(barnehage)
Totalt
0,9 daa
Fra kombinert formål til næring
Sola
207,5 daa Kombinert næring endres til kun næring som kp i
Sandnes og Stavanger
Stavanger 182,8
H1 og H2
Totalt
390,3 daa
Fra kombinert formål til grønnstruktur
Sandnes
16,0 daa
Justering, detaljering ifht kommuneplan
Totalt
16,0 daa
Fra offentlig og privat til næring
Sola
27,6 daa
Trafikkstasjon endret til næring
Totalt
27,6 daa
Fra samferdsel (parkering) til næring
Sola
17,5 daa
3 parkeringsareal endret til næring
Totalt
17,5 daa
Fra grønnstruktur til Annen type bebyggelse og anlegg (Urban akse)
Sola
2,5 daa
Fra grønnstruktur langs kanalen til urban akse i
kjerneområdet
Totalt
2,5 daa
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Jfr. Kap. 5.6 / *

Jfr. Kap. 5.6
Jfr. Kap. 5.6

Kfr. Kap. 5.2
Kfr. Kap. 5.2

Kfr. Kap. 5.3 / **

****
***

*

****

****

Kfr. Kap. 5.2

Endringer i dagens situasjon
Plankart
Fra idrettsanlegg til samferdsel
Sola
34,8 daa
Fra golfbane til bussvei
Totalt
34,8 daa
Fra idrettsanlegg til grønnstruktur
Sola
73,1 daa
Fra golfbane til friområde i golfparken
Total
73,1 daa
*

**
***
****

Kfr. Kap. 5.3.6

Kfr. Kap. 5.6

Sandnes kommune har ikke vist grønnstruktur/gang- og sykkelveier innen regulerte
næringsområder i kommuneplanen (kp). I Sola og Stavanger framkommer disse på
nåværende kommuneplankart som grønnstruktur.
Stavanger IKDP-Forusområdet er mer oppdatert i forhold til planer for bussvei enn
kommuneplanen.
Nye IKEA og Tvedt (H1 og H2) er vist som næring med bestemmelsesområde til forretning.
Dagens kommuneplan i Sola er vist mer detaljert (som reguleringsplannivå). Detaljeringsnivå
endres som i Sandnes og Stavanger.

Oversikt samlet sett:
Endringer sammenlignet med kommuneplanens formål, situasjon per. april 2018
Plankart
daa
Fra næring til kombinert formål
75,8
Fra næring til grønnstruktur
320,8
Fra næring til annen type bebyggelse og anlegg (Urban akse)
19
Fra næring til samferdsel
13,6
Fra næring til offentlig og privat tjenesteyting
0,9
Fra kombinert formål til næring
390,3
Fra kombinert formål til grønnstruktur
16,0
Fra offentlig og privat til næring
27,6
Fra samferdsel (parkering) til næring
17,5
Fra grønnstruktur til Annen type bebyggelse og anlegg (Urban akse)
2,5
Fra idrettsanlegg til samferdsel
34,8
Fra idrettsanlegg til grønnstruktur
73,1
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4.3 Forslag til Handlingsdel
Samfunnsdelens kapittel 6 er planens handlingsdel. Handlingsdelen beskriver disse oppgavene som
kommunene vil følge opp i videre utvikling av Forus:
• Interkommunalt plansamarbeid
• Oppfølging i kommuneplanene
• Implementering av IKDP Forus i kommuneplanene
• Interkommunalt samarbeid for å bedre vannkvaliteten i Forusvassdraget
• Fasilitere utvikling i kjerneområdene
• Tilrettelegge for nye og eksisterende virksomheter innen industri og kombinerte næringer
• Opparbeidelse av nye kvaliteter
• Vurdere å etablere nye funksjoner i Forusområdet
• Videreføre arbeid med strategisk arbeid med nye og forbedrede transportløsninger på og rundt
Forus
• Tilrettelegge nødvendig/ønsket teknologisk infrastruktur
• Drift av næringsområdet
• Kommunikasjon og markedsføring av planens muligheter
I videre arbeid før sluttbehandling av planen vil kommunene avklare hvordan gjennomføring kan
organiseres og hvordan Forus Næringspark, Greater Stavanger og andre kan bidra til
gjennomføringen. Da er det aktuelt å omtale en tydeligere ansvarsfordeling om oppfølging av de
enkelte oppgavene. I den fasen blir det også nyttig å ha kontakt med aktører i næringslivet.
Gjennomføring vil være avhengig av fortløpende årlige prioriteringer hos kommunene, inkludert
Forus Næringspark og Greater Stavanger.
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5

Sammendrag av planforslaget samlet sett

Kommunene har fulgt opp bestillingen i planprogrammet gjennom valg av strategier og virkemidler.
Planbeskrivelsen viser at planforslaget følger opp overordnede mål og konsekvensutredningen (ku)
viser at planen ikke gir uoverkommelige konsekvenser:
• Ku viser at planen lar seg gjennomføre.
• I forhold til noen andre spesifikke tema er planforslaget vurdert nøytralt sammenlignet med
nullalternativet, da tiltak lar seg like godt gjennomføre i både planforslag og nullalternativ. Det
gjelder spesielt organisatoriske tiltak.
• Gjennomføring av fysiske virkemidler – ofte knyttet til arealendringer - vil kreve ny type innsats
av ulike aktører og det offentlige både når det gjelder økonomisk innsats, nytekning og strategisk
gjennomføring. Ved utvikling må ulike aktører jobbe med transformasjon og omforming på
utbygde arealer. Dette er nytt på Forus.
Rådmennene i Sandnes, Sola, og Stavanger anbefaler planforslag til IKDP Forus. Planforslaget er
realistisk å realisere over tid, og:
1. Forus og regionen skal bli mer attraktiv for næringsutvikling.
2. Forus skal være et godt sted å bo og jobbe.
3. Forus skal være et klimavennlig næringsområde.
Nedenfor gis en sammenstilling av konsekvenser som har kommet fram i konsekvensutredningen.
Strategi

Oppsummering av konsekvenser

1.

Tilrettelegging
for industri og
kombinerte
næringer.

2.

Etablering av
kjerneområder

3.

Økte andeler
miljøvennlige
transportformer

Samlet sett vurderes konsekvenser av planforslaget
når det gjelder strategi for tilrettelegging for industri
og kombinerte næringer som positive sammenlignet
med nullalternativet.
Planforslaget vil bidra til en arealstrategi som styrker
industri og kombinerte næringer.
Samlet sett vurderes konsekvenser av planforslaget
når det gjelder etablering av kjerneområder som
positive sammenlignet med nullalternativet.
Planforslaget vil bidra til økt kvalitet, trivsel og vil
styrke næringslivet, med fokus på
kontorvirksomheter og kunnskapsnæringer.
Kjerneområdene støtter opp mot samordnet arealog transportstrategien i planen.
Samlet sett vurderes konsekvenser av planforslaget
når det gjelder økte andeler miljøvennlige
transportformer som positive sammenlignet med
nullalternativet.
Planforslaget bidrar til nullvekstmålet ved å tilby
forbedret tilgjengelighet for miljøvennlige
reisemidler og prioriterer bilveikapasitet til
næringstransport.
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Negativ

Nøytral

Positiv

Strategi

Oppsummering av konsekvenser

4.

Energinøytralt
Forus.

5.

Styrking av
blågrønne
strukturer

6.

Smart Forus

Samlet sett vurderes konsekvenser av planforslaget
når det gjelder energinøytralt Forus som positive i
forhold til nullalternativet.
Planforslag vil bidra til å oppnå et energinøytralt
Forus. Arealstrategien som forutsetter utvikling av
kjerneområder og fortetting vil gi muligheter for å
benytte best egnet energikilde. Byggtekniske krav
legger til rette for å benytte fjernevarme og Forus
utvikles med energifleksible bygg. Det blir i stor grad
opp til utbyggere og næringslivet å benytte
mulighetene til å overoppfylle kravene i planen.
Samlet sett vurderes konsekvenser av planforslaget
når det gjelder styrking av blågrønne strukturer som
positive i forhold til nullalternativet.
Flere vann og grønne strukturer styrker
stedskvalitetene, stedsidentitet, attraktivitet for
næringsliv, biologisk mangfold, opplevelsesverdier,
friluftsmuligheter, levekår, klimatilpasning og
overvannshåndtering.
Samlet sett vurderes konsekvenser av planforslaget
når det gjelder smart Forus som positive
sammenlignet med nullalternativet.
Smart Forus vil ha positiv konsekvens og bidra til
smarte løsninger for arealbruk og funksjonsblanding,
næringsutvikling, klimaregnskap og
energiplanlegging, landskap og grønnstruktur,
folkehelse. Potensialet legges bedre til rette, men
det blir i stor grad opp til næringslivet på utnytte
mulighetene.
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Negativ

Nøytral

Positiv

Vedlegg
Vedlegg 1: Innspill om arealformålsendring fra Forus Næringspark og IKS
Renovasjonen
Separat vedlegg 2: Konsekvensutredning av samlet planforslag
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