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Saksutredning: 

 

 

INTERKOMMUNAL KOMMUNEDELPLAN FOR FORUS - SOLA, SANDNES OG 

STAVANGER  

 

           

 
Behandlinger: Fylkesutvalget 

Vedlegg: 1) Høringsbrev, 2) Saksforelegg til kommunene, 3) Samfunnsdel, 4) Plankart, 5) 

Planbestemmelser, 6) Planbeskrivelse, 7) Parkeringsnotat   

Andre henvisninger: Hjemmeside med alle plandokumenter: 

https://ikdpforus.com/forside/plandokument/  

 
1. Bakgrunn: 

 

Forus er et av landets mest betydningsfulle næringsområder. Videreutvikling av 

området vil være viktig både regionalt og nasjonalt. Parallelt med den sterke 

veksten området har hatt, har også behovet for en oppdatert planlegging økt. Ved 

fylkestingets behandling av Regionalplan for Jæren i 2013, ble det forutsatt at de 

tre Forus-kommunene skulle stå for et felles planarbeid i form av en interkommunal 

kommunedelplan.  

 

Planarbeidet ble formelt satt i gang sommeren 2015, og forslag til plan er nå sendt 

til høring. Planarbeidet har vært inndelt i to faser, der første fase vurderte og tok 

stilling til alternative hovedprinsipper som den konkrete planutformingen skulle 

bygge på. Tre alternative prinsipper var gjenstand for behandling og ble sendt på 

egen høring. Fylkesutvalget hadde denne saken til behandling i møte den 

18.10.2016 (sak 163/16).  

 

Kommunene valgte å legge prinsippet om komprimert utbygging til grunn for det 

videre planarbeidet, der to til fire avgrensede kjerneområder med høy 

arealutnyttelse skulle prioriteres. Dette alternativet innebærer at Forusområdet 

fortsatt prioriteres som næringsområde, men der det i en viss grad legges til rette 

for støttefunksjoner til næringsbebyggelsen, og noe boliger. Området vest for E39 

er prioritert til differensierte næringsformål, mens områdene på østsiden kan 

utvikles med større grad av blanda funksjoner, herunder boligformål. Også på 

østsiden er det forutsatt at næringsformål skal ha hovedvekt. Fylkesutvalget støttet 

dette prinsippet. 

 

2. Problemstilling: 

 

Forusområdet ligger sentralt i storbyområdet, og nær regionens største 

logistikkpunkter. Næringsvirksomheten på Forus er en kraftig økonomisk motor, 

både regionalt og nasjonalt, og muligheter og premisser for områdets videre 

utvikling vil ha stor betydning for hele regionen.  

 

En ny plan må bidra til å klargjøre Forus sin rolle i forhold til sentrene og regionen 

for øvrig. Planarbeidets forutsetning har vært at Forus og bysentrene skal 

https://ikdpforus.com/forside/plandokument/
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komplementere hverandre, og at Forus skal bidra til byutvikling med regionale 

helhetsløsninger. Som regionens viktigste næringsområde må planen legge til rette 

for en videreutvikling av et mer robust og omstillingsdyktig næringsliv, og 

fortrinnsvis styrke områdets konkurransekraft og verdiskapningsevne. Samtidig må 

utviklingen på Forus balanseres mot utviklingen i byregionen som sådan, der særlig 

spørsmålet om lokalisering av kontorarbeidsplasser og handel er vesentlig.  

 

I et langsiktig perspektiv må det forventes en økende urbanisering på Forus, som 

følge av den sentrale beliggenheten mellom kommunesentrene. Det er dermed 

viktig å vurdere om planen ivaretar prinsippene for en langsiktig bærekraftig 

byutvikling, og om de fysiske strukturene er egnet til å møte behov som oppstår ved 

økende grad av funksjonsblanding og flere boliger i framtiden.  

 

Den tidlige utviklingen av området har skjedd 

under vide planmessige rammer, med stor 

fleksibilitet for etablering av virksomheter av 

ulik karakter. Med utgangspunkt i 

petroleumsindustriens utvikling, har veksten i 

området vært svært høy, og både arealtilgang 

og bredden i type virksomheter har gitt Forus et 

konkurransefortrinn som næringsområde.  

 

Endringer i petroleumsnæringens behov og 

overgang til lavutslippssamfunn, medfører 

behov for omstillinger og ny næringsutvikling.  

 

Virksomhetene på Forus besitter samlet sett et bredt og høyt kompetansenivå som 

gir et godt utgangspunkt for videreutvikling av området. Gitt en effektiv utnyttelse 

har Forus dessuten svært store arealreserver. Dette vil være viktige faktorer i 

konkurranse med andre næringsområder både nasjonalt og internasjonalt, men 

omstillingsevne og attraktivitet vil være av stor betydning. Det må vurderes om 

planen gir insentiver til å bringe inn nye kvaliteter i bygningsmiljøer og fysiske 

omgivelser, og om dette vil styrke attraktiviteten for næringsutvikling i tråd med 

Forus sin rolle som regionalt næringsområde. 

 

Det er en stor utfordring at persontransporten er dominert av biltrafikk, og at mye av 

dagens arealbruk bygger opp om et bilbasert transportmønster. Det er behov for en 

plan som bidrar til at null-vekstmålet i personbiltrafikken kan oppnås, samtidig som 

næringstrafikken trenger bedre framkommelighet. Et sentralt tema er om 

planforslagets rammer for framtidig arealbruk vil bidra til å begrense 

transportbehovet samtidig som det støtter opp om miljøvennlige transportformer. 

Miljøutfordringene innebærer behov for en strammere lokaliseringsstyring i forhold 

til transportsystemet, en ny parkeringsstrategi, et godt og attraktivt transportnett for 

gående og syklende, og en sterkere grønnstruktur. I tillegg innebærer klimahensyn 

også behov for omlegging av energikilder, reduksjon av energibruk, og tilpassing til 

endrede klimatiske forhold. Det må vurderes om planen gir gode svar på disse 

punktene. 
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I tillegg til kontorformål og annen næringsbebyggelse, har Forus fått stort innslag av 

handel, og et bredt spekter av tjenesteyting. Det er dokumentert at denne 

utviklingen har hatt negativ påvirkning på veksten i senterområdene. Hvilke 

funksjoner Forus bør ha i en slik sammenheng er dermed også viktig for spørsmålet 

om Forus sin rolle i forhold til den regionale senterstrukturen. 

 

Fylkesutvalget må ta stilling til om planforslaget gir tilfredsstillende rammer for 

videreutvikling av Forus som det viktigste regionale næringsområdet, om planen er 

godt balansert i forhold til utvikling i regionen for øvrig, og om den er tilstrekkelig 

innrettet etter prinsippene for bærekraftig byutvikling.  

 

 

3. Saksopplysninger: 

 

Sandnes, Sola og Stavanger kommuner har i samarbeid stått for planutformingen, 

og har hver for seg hatt førstegangsbehandling av planforslaget. I mai vedtok 

kommunene å legge planen ut til offentlig ettersyn og høring. Planens overordna 

grep er politisk forankret også gjennom forutgående prosess med valg av 

planprinsipp.  

 

Planområdet er avgrenset i forhold til studieområdet i starten av planprosessen, og 

bl.a. er det meste av arealet øst for fv.44 er utelatt. Også områdene helt vest og 

sørvest i Sola er utelatt. Planlegging her skjer i egne prosesser. Området i sørvest 

med golfbanen er derimot med i planen, og vises som grønnstruktur, idrettsanlegg 

og LNF-område. På deler av området, nærmest bussveien, vises det hensynssone 

for omforming til framtidig næringsareal når behovet oppstår.  

 

Planarbeidet har vist at Forusområdet har kapasitet for ny utbygging som langt 

overstiger både behov og omfang på ønskelig utbygging her i løpet av 

planperioden.  

 

Hovedmål og plangrep 

 

Planarbeidet er basert på tre hovedmål. Ved vurdering av de alternative 

planprinsippene i første fase, ble valg av planprinsipp gjort med grunnlag i 

alternativenes måloppnåelse for hovedmålene. I planens samfunnsdel er det gitt 

målformuleringer med følgende hovedpunkt: 

 

- Næringsutvikling: Forus og regionen skal bli mer attraktiv for næringsutvikling 

- Områdeattraktivitet: Forus skal være et godt sted å bo og jobbe 

- Energi og klima: Forus skal være et klimavennlig næringsområde 

 

Attraktivitet for videre næringsutvikling 

 

Planen er utformet etter planprinsippet «komprimert utvikling» og en forutsetning 

om at hele Forus fortsatt skal ha hovedprioritet for næringsformål. I øst legges det 

likevel til rette for større grad av blanda funksjoner i tillegg til næring, delvis med 

innslag av boliger.  

 



4 

 

Arkivsaksnr.:14/13315-25 Løpenr: 43135/18 

Reg.dato: 11.06.2018 Arkivnr: 130 L12 Saksbeh: Lars Olav Tjeldflaat  

Et hovedgrep i planen er å gi en tydelig strategisk sonering av næringsområdene 

etter type virksomhet, lokalisering i forhold til transportsystemet, og prioriterte 

områder for komprimert utvikling.  

 

Bussveien er det strukturerende hovedelementet. Utenfor et 400 m belte på hver 

side av bussveien prioriteres arealkrevende industri- og lagervirksomhet. Innenfor 

influensområdet langs bussveien er det to kategorier. Den ene kategorien er vist 

som «kjerneområder» der det åpnes for høy utnyttelsesgrad med 

arbeidsplassintensive virksomheter. Hovedsakelig kontorformål, men det er også 

mulighet for kombinerte virksomheter med både industri- og kontorformål dersom 

utnyttelsesgraden er høy. Det gis videre mulighet for hotell, bevertning, nærbutikk 

og tjenesteyting som støttefunksjoner til næringsklyngene. Det forutsettes at 

områdene skal ha god tilgjengelighet med miljøvennlig transport, herunder gang- og 

sykkelforbindelser.  

 

Den andre kategorien i bussveiens influensområde er prioritert for kombinasjons-

virksomheter med både industri- og kontordel, men med lavere utnyttelsesgrad.  

 

Konsekvensen av å legge til rette for kontorvirksomhet med særlig høy 

utnyttelsesgrad i kjerneområdene, er at de øvrige områdene langs bussveien får 

rammevilkår med en lavere utnyttelsesgrad og lavere maksimal kontorandel. 

 

I sonen utenfor bussveiens influensområde skal det tilrettelegges for mer 

arealkrevende virksomheter, dvs. industri og lager med lav kontorandel.  

 

Begrunnelsen for å sette større begrensninger på utnyttelsesgrad og kontorandel 

utenfor kjerneområdene, er å sikre tilstrekkelig tilgang på arealer for kombinerte 

virksomheter og mer arealkrevende virksomheter. Dette plangrepet er valgt for å 

kunne beholde Forus sitt nåværende konkurransefortrinn der alle 

næringskategorier skal ha et etableringstilbud. Soneringen, sammen med 

omlegging i vegnett og styrking av g/s-nett, skal også bidra til å endre på bilens 

dominerende rolle i transportmønsteret. 

 

Kjerneområdene     

 

Planens idé er at prioritering av utvalgte kjerneområder skal tilføre identitet og nye 

kvaliteter for næringslivet på Forus. Konsentrert bebyggelse omkring «urbane 

akser» skal gi bedre grunnlag for nettverksdanning, samhandlingsmuligheter og 

etablering av fellesfunksjoner mellom virksomhetene. Det forutsettes at det skal 

skapes kvalitativt gode uterom med bymessig preg i bygnings- og gatestrukturer, 

med et utvidet tjeneste- og servicetilbud for virksomhetene. Tilføring av urbane 

kvaliteter forutsettes å være et sentralt virkemiddel for å heve næringsklyngenes 

attraktivitet.  

 

Kjerneområdene har to hovedkategorier av reguleringsformål, der det ene er 

næringsbebyggelse, og det andre er kombinert formål der det er angitt ulike 

underformål for det enkelte kjerneområdet.  

 

Det er foreslått to kjerneområder på hver side av E39, jf. figuren på neste side.  
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«Kanalsletta (KJ1)» og «Koppholen (KJ2)» ligger langs bussveien på vestsiden av 

E39, og er forbeholdt næringsvirksomhet med tilhørende støttefunksjoner.  

 

«Forussletta Nord» (KJ3) og «Forussletta Sør» (KJ4) ligger på østsiden, langs 

bussveitraséen i fv.44. I disse to områdene tillates boligbebyggelse øst for fv.44. 

 

 

 
Prinsippskisse for lokaliseringsstrategi: kontor – kombinert virksomhet - industri 

 

Forus som attraktivt område 

 

I figuren under er nøkkelord for planens mål og strategier illustrert (hentet fra 

møtepresentasjon av planforslaget).   

 

Kanalsletta 
Koppholen 

Forussletta 

Nord 

Forussletta 

Sør 
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I mulighetsstudiet, som er del av planens grunnlagsdokumenter, er det beskrevet 

en rekke forhold som gjør at området framstår med svak ytre attraktivitet; 

Forvirrende karakter, mangel på klar identitet og hierarki, lav utnyttelsesgrad og 

store avstander mellom bygg, store områder benyttet til parkering, manglende 

sammenhenger i grøntdrag og liten tilrettelegging for myke trafikanter, er noen av 

de påpekte svakhetene.  

 

For å endre dette legger planen opp til klarere områdestrukturer gjennom en 

tydeligere sonering av ulike virksomhetstyper. Identitetsbygging og bymessige 

kvaliteter forsterkes gjennom de prioriterte kjerneområdene, og med en styrket 

grønnstruktur med vann som viktig element. Sammenhengende nettverk av 

trafikksikre gang- og sykkelforbindelser defineres, og det angis sammenhengende 

strukturer med grønne kvaliteter.   

 

Strategiene vist i figuren over skal alle bidra til å styrke Forus som et attraktivt og 

bærekraftig område. 

 

 

4. Fylkesrådmannens vurderinger: 

 

Planoppgaven for Forusområdet ble gjennom regionalplan for Jæren lagt til 

kommunene, men det er likevel gitt føringer for arbeidet. En grunnleggende 

forutsetning er at regionens utvikling skal være basert på helhetsløsninger på tvers 

av kommunegrensene, med effektivisering av arealbruk og transportarbeid.  

 

Både regionalt og nasjonalt er det tydeligere krav om omstilling til 

lavutslippssamfunn, med særlige forpliktelser om arealbruksløsninger som bidrar til 

nullvekst i privatbiltrafikken. Langs hovedkollektivnettet skal strategisk viktige 

holdeplasser/knutepunkt utvikles med høy tetthet og funksjonsblanding som bidrar 

til å redusere det daglige transportbehovet. Arealeffektive løsninger skal prioriteres 

også av hensyn til å spare natur- og landbruksareal, og det skal sikres en 

grønnstruktur som tilbyr rekreasjonsmulighet og som kan virke forebyggende for 
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folkehelsen. Planleggingen skal videre ta hensyn til klimaendringene, og forebygge 

skader som følge av naturfarer. 

 

I planmaterialet er alle disse hensynene beskrevet, sammen med strategier for 

hvordan de skal ivaretas. Hovedinntrykket av mål og strategier er at de har god 

forankring i regionale og nasjonale føringer.  

 

I planprosessen har det vært en bevisst holdning til at områdets arealkapasitet 

strekker seg langt ut over 2040. Selv om planen primært skal håndtere 

utfordringene en ser fram mot dette tidspunktet, er det nødvendig med en lengre 

tidshorisont når varige strukturer befestes i planen. En plan som muliggjør 

framtidige endringer i arealbruken uten behov for omfattende endringer i de fysiske 

strukturene, vil være robust og fleksibel. Urbane akser i kjerneområdene og nye 

innslag i grønnstrukturen er eksempler på arealbruk som vil være viktig i en 

påregnelig videreutvikling av området i framtiden. Samtidig vil de bidra til økte 

områdekvaliteter også for arealbruken som prioriteres de nærmeste ti-årene. 

Planens hovedtrekk vurderes å være i samsvar med den overordna arealstrategien 

i regionalplanen. 

 

 

 

Forus sin rolle i en regional sammenheng 

 

Forus er regionens største næringsområde, og har stått for en betydelig andel av 

den samlede årlige verdiskapningen i Norge. Det er av stor regional interesse at 

området får gode muligheter til videre utvikling og vekst. Planforslaget har dette 

som en grunnleggende forutsetning, bl.a. ved at den dominerende arealbruken er 

forbeholdt næringsbebyggelse. Planforslaget har også som uttalt forutsetning at 

den videre utviklingen på Forus skal skje i samspill med byområdets utvikling for 

øvrig. Næringslivet på Forus og i øvrige deler av regionen skal utfylle hverandre 

heller enn å konkurrere med hverandre. Fylkesrådmannen mener hovedtrekkene i 

planforslagets målsetting og arealbruk legger til rette for en utvikling i balanse med 

mål for regionens øvrige utvikling. 

 

Planen tilrettelegger for økt funksjonsblanding i utvalgte kjerneområder, men 

hensikten er å dekke et lokalt behov for næringslivet, og å tilføre nye 

områdekvaliteter til næringsklyngene for å styrke Forus sin attraktivitet som 

etableringssted. 

 

Planmaterialet viser at Forus har et utviklingspotensial og rom for vekst langt ut 

over planens tidshorisont i 2040, særlig for kontorvirksomheter. Arealbehov for nye 

arbeidsplasser i planperioden, basert på flere vekstprognoser, vil kunne dekkes 

innenfor et fåtall avgrensede områder. Planforslaget gir et betydelig handlingsrom 

for etablering av kontorarbeidsplasser, men har samtidig bedret muligheten for at 

industri og kombinasjonsvirksomheter skal kunne videreutvikle seg. Forslaget følger 

med dette opp føringene for planarbeidet fra de tre kommunene, og følger også 

regionalplanens hovedgrep i arealstrategien.  
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I arbeidet er det konkludert med at det ikke er behov for nye senteretableringer, og 

regionalplanens senterstruktur videreføres i planforslaget. 

  

Områdets store arealkapasitet gir muligheter, men byr også på utfordringer i 

planleggingen. Tidsperspektivet før området er «fullt utnyttet» er lengre enn 

planhorisonten. Dette innebærer at planmessige forhold som en nå ikke har 

oversikt over, vil endre seg over tid, og at det er behov for å sikre en viss 

fleksibilitet i forhold til framtidige løsninger.  

 

Fylkesrådmannen mener at hovedgrepet med konsentrert utvikling langs 

kollektivnettets grunnstruktur, kombinert med å holde av plass til mer arealkrevende 

virksomheter, vil bidra til en slik fleksibilitet. Arealeffektive virksomheter kanaliseres 

til busstopp langs bussveien, og støtter opp om investeringene som nå gjøres i 

dette prosjektet. Planens arealstrategi vurderes å gi en tydelig retning mot 

transportbegrensende og miljøvennlige transportløsninger. 

 

Den høye bilandelen på Forus har ført til nedsatt framkommelighet på det 

overordna vegnettet. Også i et slikt perspektiv er det av regional interesse at 

planen vil føre til endringer i reisevanemønsteret. 

 

Det må forventes at byområdet mellom kommunesentrene fortsetter å vokse 

sammen, og at gradvis økt funksjonsblanding og urbanisering blir en del av denne 

prosessen. En robust plan vil innebære at mulighetene for en slik utvikling ivaretas 

best mulig, bl.a. med å holde av areal for gode overordna grønnstrukturer. 

Fylkesrådmannen vurderer at det har vært høy bevissthet om problemstillingen i 

planprosessen, men at endrede behov i en mulig langsiktig utvikling er avveid mot 

arealbehov for næring, som har hovedprioritet i området. 

 

Forslaget åpner for begrenset omfang av handel i kjerneområdene, og at dette skal 

betjene lokalt behov for næringsvirksomhetene. Planen legger ellers ikke til rette for 

større endringer, og er dermed i samsvar med intensjonen i gjeldende regional 

planbestemmelse. Områder for plasskrevende varehandel som bilforretninger mv., 

jf. regionalplanens definisjon, er ikke avsatt i planforslaget. Fylkesrådmannen vil 

tilrå at dette legges inn i planen, etter kriteriene i regionalplanen.  

 

Hovedgrep – lokaliseringsprinsipper for ulike næringskategorier 

 

Første del av planprosessen viste at det var bred tilslutning om å beholde Forus sin 

hovedprofil som næringsområde. Prinsippet om å prioritere enkelte kjerneområder 

for utvikling av næringsklynger med høy utnyttelsesgrad og høy kvalitet på bygg og 

de fysiske omgivelsene, fikk også tilslutning.  

 

Planområdets avgrensning har vært gjenstand for drøftinger, men det er konkludert 

med å ta ut det meste av randsonene til Forus. Dette gjelder deler av Lura og Forus 

øst i Sandnes og Stavanger, og Bærheim – Sandeområdet i Sola. Mye av dette 

arealet er tiltenkt boligformål, men det er også betydelige arealer for 

næringsbebyggelse og tjenesteyting. Samlet er det beregnet at 

utbyggingspotensialet er ca. 3.8 mill m2 BRA i randsonene, mens Forus har en 



9 

 

Arkivsaksnr.:14/13315-25 Løpenr: 43135/18 

Reg.dato: 11.06.2018 Arkivnr: 130 L12 Saksbeh: Lars Olav Tjeldflaat  

arealreserve på over 4 mill m2. Planmaterialet dokumenterer at arealkapasiteten i 

planområdet kan dekke behovet flere ti-år ut over planhorisonten. 

 

Det sentrale byområdet mellom kommunesentrene har en stor arealreserve som det 

vil ta lang tid å utnytte, og Forus vil framstå mer og mer sentralt med tiden.  

 

Et viktig spørsmål når arealrammene er så romslige, blir dermed om planen klarer å 

kanalisere vekst i tråd med lokaliseringsprinsippene i regionalplanen, og om det blir 

tilstrekkelig arealtilgang for alle tre næringskategoriene.  

 

Tilstrekkelig areal for alle næringskategorier 

Den regionale næringsarealstrategien for Stavanger-regionen peker på 

problemstillingen med at det er begrenset tilgang på areal for industrivirksomhet og 

kombinasjonsbedrifter, og at eksisterende arealer reduseres som følge av 

transformasjonsprosesser i sentrale områder. Det er også viktig at denne 

virksomheten får nærhet til logistikkpunkter som terminaler, havn og flyplass. 

 

Både i Forus og i byområdet forøvrig er det stor overkapasitet når det gjelder areal 

for kontor i planperioden, også innenfor områder som ligger gunstig plassert langs 

bussveien. Prognoser for regionens vekst de kommende to ti-årene klargjør at det 

ikke kan forventes en arbeidsplassvekst som står i forhold til det potensielle tilbudet 

av kontorarealer. På Forus kan det forventes et sted mellom 6.000 og 13.000 nye 

arbeidsplasser dersom Forus beholder dagens relative andel av arbeidsplasser i 

regionen.  

 

Figuren til venstre viser 

et overslag for 

utbyggingspotensialet 

som følge av planen, 

og potensialet slik det 

er tilrettelagt for i 

dagens planer.  

 

Planen vil redusere 

tilgangen på kontor-

areal betydelig, men 

det vil likevel være rom 

for et mangedoblet 

antall kontorarbeids-

plasser i forhold til det vekstprognosene anslår som sannsynlig.  

 

Tallene i figuren er grovmaskede anslag, men gir et godt bilde av tilgjengelig areal 

for de ulike næringskategoriene. Tabellen gir oversikt over arealtilgang i henhold til 

gjeldende plan og for planforslaget. Overkapasiteten på kontorsiden er stor i begge 

tilfeller, selv om den blir redusert i planforslaget. Planforslaget vil derimot gi en stor 

økning av arealreserver for industri- og kombinasjonsvirksomheter.  

 

Bussveiens influensområde vil ikke kunne fylles med arealeffektive virksomheter på 

lenge ennå. Fylkesrådmannen mener derfor det er forsvarlig og også ønskelig å 
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tillate kombinasjonsvirksomheter (virksomheter med både industri- og 

kontorfunksjoner) etter prinsippet som er foreslått. Dette begrunnes med 

arealknapphet for industri- og kombinasjonsvirksomheter. Plangrepet vil bidra til å 

sikre fortsatt diversitet i sammensetningen av næringsvirksomheter, og vil styrke 

dette i forhold til dagens situasjon. Grepet vil bidra til å motvirke tendensen der 

kontorvirksomheter har fortrengt industri- og kombinasjonsvirksomheter, noe som 

gjorde seg sterkt gjeldende i den sterke vekstfasen som ligger bak oss.  

 

Økt urbaniseringsgrad og endringsbehov på sikt, bør etter fylkesrådmannens 

vurdering ikke forhindre arealbruksløsninger som sikrer et bredt sammensattt 

næringsområde, slik behovet synes å være i en overskuelig tidshorisont. 

  

Gjennom bestemmelser om utnyttelsesgrad, minimum og maksimum kontorandel, 

samt prinsippet med kjerneområder, gir planforslaget rammer som sikrer 

arealbehovet for de tre næringskategoriene. Dette er i tråd med regionalplanens 

føringer for Forus som et allsidig sammensatt næringsområde. 

  

Strategisk innretning av arealformål og bestemmelser 

Planens dominerende arealformål er næring i form av de tre kategoriene kontor, 

kombinasjonsvirksomheter med både kontor og industri, og industri- og lagerformål. 

Deler av kjerneområdene har i tillegg kombinasjonsformål der flere formål inngår, 

herunder tjenesteyting og noe forretning. Kontorformål lokaliseres nær 

kollektivtraséene, med høy utnyttelsesgrad i kjerneområdene ved busstopp. 

 

Planens arealformål i kombinasjon med bestemmelser har en klar strategisk 

innretning, med hensikt å gi et arealbruksmønster der transportbehovet i stor grad 

kan løses ved bruk av miljøvennlige transportmidler.  

 

Fylkesrådmannen vil uttrykke støtte til planens hovedgrep, som vurderes å være 

svært viktig i et klimaperspektiv. At ikke alle deler av bussveiens influensområde får 

høy utnyttelsesgrad i denne omgang, er vurdert opp mot behov for å sikre areal for 

kombinasjonsvirksomheter, og mot fordelene med å kanalisere virksomheter til 

kjerneområdene.  

 

En viktig forutsetning for grepet med kjerneområder er at lokaliseringen er velegnet, 

også med tanke på å fange opp planinitiativ med «rett» plassering ved holdeplass 

langs bussveien. For å finne de beste områdene har kommunene gjort 

egnethetsvurderinger av mange alternativ, basert på et konkret kriteriesett. 

Fylkesrådmannen legger vekt på kommunenes kunnskapsinnhenting og de lokale 

vurderingene som er gjort i denne prosessen. 

 

Kjerneområdene er gitt nærmere omtale og vurderinger fra s.13 i saksframlegget.  

  

Med tanke på mulige omdisponeringer til annen bruk i framtiden, vil det være 

ønskelig at varige og strukturerende elementer blir utformet for å fungere også i en 

mer bymessig situasjon. Dette kan være grønnstruktur, gatebredder/gatetverrsnitt, 

bebyggelsens form, plassering og volumer i forhold til gateløp og uterom, og 

mulighet til å ta bebyggelsen i bruk til nye formål. Energimessig kan det gi en stor 

gevinst dersom alternativ arealbruk kan gjennomføres uten behov for en 
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grunnleggende områdetransformasjon. Fylkesrådmannen gir dette som innspill til 

strategien om et klimavennlig Forus. 

 

Null-vekstmålet 

 

I konsekvensutredningen (KU) er det gjort beregninger av bilturproduksjon som 

følge av arealbruken planforslaget legger til rette for. Dette sammenliknes med 

bilturproduksjonen dersom dagens plan blir videreført. Mange parametre er usikre 

og kan påvirke et slikt regnstykke, men ved å velge faste parametre kan 

turproduksjonen som følge av de to planalternativene (forslaget og nullalternativet) 

sammenliknes.  

 

Reisevaneundersøkelsen fra 2012 viste ca. 117.000 personbilturer til og fra Forus. 

Ved å videreføre dagens plan vil det bli en vekst på 363.000 turer. Dersom 

planforslaget vedtas vil det bli en vekst på ca. 242.000 turer.   

 

Planforslagets arealbruk vil gi en markant mindre vekst i biltrafikken enn om dagens 

planer skulle bli fulgt. Utbyggingsvolumene medfører likevel at veksten blir stor. De 

beregnede tallene er ikke korrigert / redusert som følge av andre 

trafikkreduserende tiltak, som bl.a. bompenger.  

 

Konsekvensutredningen gir ikke tydelig svar på måloppnåelsen i forhold til 0-

vekstmålet, men det er beregnet maksimalgrense for bilandelen av 

transportarbeidet. For å nå målet må bilandelen reduseres fra 78% til 27% dersom 

planen vedtas. Dette er omtalt som svært ambisiøst. Dersom dagens arealbruk blir 

videreført, må bilandelen reduseres til helt ned til 21 % om null-vekstmålet skal nås. 

 

Til sammenlikning viser fylkesrådmannen til transportvurderingene for 

universitetsområdet, med nytt sykehus på Ullandhaug i Stavanger. Her ble det 

vurdert som svært krevende å redusere bilandelen fra 54 % til 40 %.  

 

Med bakgrunn i beregnet maksimal bilandel nevnt over, stiller fylkesrådmannen 

spørsmål ved hvor realistisk det er å oppnå null-vekstmålet med Forus sitt 

utgangspunkt. Planutformingen er viktig, men det er summen av virkemidler i plan, 

organisatoriske tiltak, og konjunkturutvikling som vil avgjøre den faktiske 

utviklingen. At planen fastsetter en arealstrategi med sterke virkemidler for 

reduksjon av biltransporten er likevel helt nødvendig for å lykkes med 

nullvekstmålet.  

 

Endring av vegstruktur 

Internt i planområdet foreslås det å endre vegstrukturen. Dette skal bedre 

framkommelighet for bussveien, gjøre gange og bruk av sykkel mer attraktivt, 

begrense gjennomgangstrafikk i kjerneområdenes uteområder, og sikre 

tilfredsstillende framkommelighet for næringstransporten. Noe av bakgrunnen for 

vegendringen er å løse opp i et trafikalt treghetspunkt i kryss mellom Forusbeen og 

Åsenvegen.  
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Ny struktur i transportsystemet 

 

Forslaget innebærer at Forusbeen og Åsenvegen stenges for biltrafikk i øst-vest 

aksen, og det legges til rette for en indre ringveg med gode påkoblingspunkt til det 

overordna vegnettet. Alternative trafikale løsninger er vurdert, og planen har tatt inn 

det anbefalte alternativet. Løsningen anses å gi tilfredsstillende framkommelighet 

for næringstransporten, barrierefri framkommelighet for bussveien, et bedre utemiljø 

i kjerneområdene, og kvalitetsheving i gang- og sykkeltraséer. 

 

Etter fylkesrådmannens vurdering vil den foreslåtte endringen bidra til å fremme 

miljøvennlig transport, gi bedre kvalitet på uterom, særlig i kjerneområdet 

Koppholen, samtidig som hensyn til næringstrafikken ivaretas. Løsningen vil bidra 

positivt i forhold til null-vekstmålet for biltrafikken. Det vises ellers til vurderinger 

knyttet til parkeringsstrategien. 

 

Parkering 

 

Forus har i dag en bilandel av transportarbeidet på rundt 80 %. I gjeldende 

regionalplan og kommuneplan for Stavanger er det gitt en parkeringsnorm med 

spenn fra 0,75 til 1 p-plass pr 100 m2 BRA. Dette er gitt i påvente av en ny 

gjennomgang av parkeringssituasjonen i planarbeid for Forus.  

 

Forutsetningene for vurdering av parkeringsnormer har endret seg mye som følge 

av klimamålsettinger, null-vekstmålet og den inngåtte byvekstavtalen. Det er etter 

fylkesrådmannens vurdering derfor rett at planforslaget fristiller seg fra tidligere 

føringer som er gitt med grunnlag i andre premisser.  
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Planen foreslår at det innføres parkeringsbestemmelse i form av et maksimal-krav 

på 0,3 p-plasser/100 m2 BRA. Planen viser tre områder for offentlig tilgjengelige 

eller felles private p-anlegg, alle nær kjerneområdene på Forus vest. Tilgjengelig p-

kapasitet vil bli summen av eksisterende p-plasser, nye p-anlegg, og p-kapasitet 

som etableres dersom utbyggere utnytter maksimalnormen på 0,3/100 m2.   

 

Parkeringssituasjonen er kartlagt på oppdrag av fylkeskommunen i 2014 (med 

registreringsgrunnlag i 2013). I forbindelse med nåværende planarbeid er det 

gjennomført ny kartlegging i 2016 av arkitektkontorene KAP og Brandsberg-Dahl 

arkitekter. Begge kartleggingene viser at det er stor overkapasitet på p-plasser i 

forhold til den faktiske bruken. I 2013 var parkeringsbelegget ca. 70 %. 

 

Sistnevnte registrering viste et høyere antall p-plasser (31.500) enn førstnevnte 

(27.500). I tillegg kommer p-kapasitet i P-hus og parkering under bakkenivå. 

Registreringen viste videre at det er betydelig omfang av harde, asfalterte flater 

som også kan brukes til parkering.   

 

Det er altså stor overkapasitet for området som helhet, men forholdene varierer 

mellom de ulike delområdene.  
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Plandokumentene inneholder et notat med utredning av parkeringssituasjonen. 

Konsekvensene av alternative normer er vurdert og sammenholdt med normer fra 

andre relevante byområder i landet. Forusplanens forslag ligger på et lignende nivå 

som de andre storbyene benytter, men det er betydelige variasjoner og vanskelig 

med en direkte sammenlikning. Det er også vist til Fornebu der det benyttes en 

norm på 0,7 p/100 m2 kontorformål. 

  

At planen foreslår et generelt maksimalkrav på 0,3p/100m2 BRA er begrunnet med 

områdets store overkapasitet, og at områdets tilgjengelighet med kollektivtrafikk vil 

bli svært god som følge av bussveien. Ved å bruke maksimalkrav i stedet for  

fastkrav, kan utbyggere selv avgjøre om de vil bygge egne p-plasser, eller om p-

behov skal løses ved å utnytte den eksisterende overkapasiteten og nye 

fellesanlegg. 

Dette forventes å bidra til en omstrukturering av nåværende p-områder, ved at 

flateparkering over tid vil erstattes av mer arealeffektive p-anlegg med 

hensiktsmessig plassering.  

 

Isolert sett kan p-kravet oppfattes som svært restriktivt, da det er betydelig 

strengere enn normene som er i bruk i regionen i dag, også i sentrumsområdene. 

Disse er imidlertid i endring som følge av arbeidet med oppdaterte arealstrategier, 

som vil være nødvendig for å oppfylle byvekstavtalen. Parkeringsutredningen 

konkluderer med at det foreslåtte normen er på et nivå som kan fungere for 

Forusområdet.  

 

Fylkesrådmannen støtter seg på vurderingene som er framlagt i parkeringsnotatet, 

og vil anbefale at forslaget beholdes slik det er framsatt. Dersom høringen viser seg 

å bringe fram alternative og faglig vektige vurderinger med en annen konklusjon, 

må det vurderes om det er grunnlag for å gjennomføre ny høring.  

 

Kjerneområdene – antall, lokalisering og innhold 

En føring for planarbeidet var å utrede to til fire kjerneområder. Det ble også avklart 

hva kjerneområdene skulle inneholde, og hvordan kjerneområdene skulle forholde 
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seg til den regionale senterstrukturen.  Planen foreslår nå fire områder, to på hver 

side av E-39.  

 

En konsekvens av å kanalisere arbeidsplassintensive og arealeffektive 

virksomheter til avgrensede kjerneområder, er at aktører i andre områder blir 

avskåret fra etablering av slike virksomheter. Som nevnt reduseres 

utnyttingsgraden utenfor kjerneområdene noe i forhold til dagens rammer, og dette 

vil også omfatte delstrekninger langs bussveien.  

 

Et alternativ til innføring av kjerneområder, ville ha vært å legge til rette for høy 

utnytting rundt alle egnede busstopp på bussveien. Dette ville medført friere 

rammer for etablering av kontorvirksomheter langs kollektivtraséen, dvs. en 

lokalisering i tråd med forutsetningen om en arealstrukturerende 

hovedkollektivtrasé. Denne løsningen ville da redusere muligheten for å oppnå de 

forventede fordelene ved etablering av kjerneområder. Den andre begrunnelsen for 

å ha differensierte bestemmelser for utnyttingsgrad langs bussveien, er som nevnt 

å sikre nok plass for middels arealkrevende virksomheter. 

 

Planforslaget innebærer en bevisst prioritering av enkelte kjerneområder framfor 

andre mulige alternativ. Etter fylkesrådmannens vurdering vil kjerneområdene 

medvirke til å styrke næringslivet med kvaliteter som i dag er mangelfullt utviklet på 

Forus. Prioriteringen som er gjort kan også bidra til at kompakte og attraktive 

næringsklynger får en raskere realisering enn ellers. Forusområdet er så stort at en 

viss kanaliserende styring trolig vil være nødvendig dersom ideen med 

kjerneområdene skal kunne realiseres.  

 

Det er viktig at prioriteringen av områdene er godt begrunnet, både med hensyn til 

utviklingspotensialet rundt aktuelt stoppested på bussveien, og at områdene 

framstår med gjennomføringsmuligheter og som aktuelle for planinitiativ. Under en 

slik forutsetning vil de utvalgte kjerneområdene kunne bidra med kvaliteter som 

forutsatt. 

 

Kommunene har gjort konkrete vurderinger av en rekke alternative 

lokaliseringsområder etter et felles kriteriesett. Selv om de fire foreslåtte områdene 

har langt større utviklingspotensial enn det som er realistisk å oppnå i 

planperioden, er det lagt vekt på å ivareta variasjon i områdekarakter, og at det skal 

være nok tilgjengelig areal på ethvert tidspunkt. Fylkesrådmannen er enig i at 

planen bør ha tilstrekkelig fleksibilitet til at aktuelle etableringer kan fanges opp, og 

har ikke innvendinger mot antallet kjerneområder i seg selv. Når det gjelder 

prioritering av områder legger fylkesrådmannen kommunenes vurderinger til grunn. 

 

I et regionalt perspektiv er det av interesse at Forusområdet får gode 

rammebetingelser for videreutvikling, samtidig som Forus ikke skal bli en direkte 

konkurrent mot sentrenes utvikling. Dette gjelder primært arbeidsplassintensive 

virksomheter. Arealpotensialet i seg selv vurderes å være av mindre betydning enn 

hvilke funksjoner det legges til rette for. Omfang av tjenesteyting, bevertning og 

handelsformål vurderes som viktige indikatorer på om det oppstår en slik uønsket 

konkurransesituasjon. Fylkesrådmannen mener planforslaget er innrettet mot å 

bygge videre på og utvikle de etablerte næringsmiljøene, og at andre planformål 
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enn næring har rammebetingelse som tilsier at det primært er de lokale 

næringsvirksomhetene som skal betjenes. Plangrepet vurderes som positivt i 

forhold til ønsket måloppnåelse.  

 

Fylkesrådmannen støtter prinsippet med urbane akser og gode uterom i 

kjerneområdene, noe som både kan bidra til å gi næringsområdene et kvalitativt 

løft, og å fremme miljøvennlige transportvalg ved at omgivelsene blir mer gangbare.  

 

Områdene vurderes å ha litt ulike muligheter til å oppnå kvalitetene som 

etterstrebes for kjerneområdene. Dette skyldes dels den eksisterende 

bygningsmessige situasjonen som kan gi begrensninger, og dels forskjellene i 

frekvens på bussavganger. Høy bussfrekvens vil ha klare fordeler framfor lav 

frekvens. 

 

Områdenes ulike karakter er vektlagt i mulighetsstudiet for kjerneområdene. Det 

pekes på at dette kan utnyttes som et fortrinn for å skape variasjon i områdenes 

identitet. Det kan dermed utvikles næringsmiljøer med ulik profil, slik at det legges 

til rette for virksomheter som kan ha interesse for og fordel av samlokalisering. 

  

Kanalsletta, lengst vest, vil få vesentlig dårligere busstilgjengelighet enn de andre, 

da frekvensen her blir 4 avganger pr time, mot 12 og 16 avganger fra de andre 

stedene. Området har også høy parkeringsdekning, som vil bidra til å opprettholde 

et bilbasert transportmønster. Det er nyoppførte kontorbygg på det meste av 

området. Byggenes plassering og fasadenes utforming er ikke fastlagt ut fra 

premiss om å bygge opp om et urbant gatemiljø. Å oppnå en urban akse der 

byggene står i samspill med, og bygger opp om uterom med høy kvalitet, er dermed 

langt mer krevende enn i en situasjon med frihet til å forme områdene. Ettersom 

Kanalsletta representerer en situasjon der mye av potensialet er utnyttet, kan det 

likevel være positivt at planen legger til rette for å tilføre kvaliteter gjennom utvidede 

arealfunksjoner og mer attraktive uteområder. I mulighetsstudiet for 

kjerneområdene er det også pekt på grep for en langsiktig utvikling i tråd med 

kjerneområdenes idé. 

 

I prinsippet burde dette området hatt lavere utnyttelsesgrad enn områdene som får 

svært god kollektivtilgjengelighet. Fylkesrådmannen har ikke vurdert dette nærmere 

ettersom bebyggelsen er ny, men vil tilrå at u-grad i det ubebygde området i vest 

vurderes nærmere.  

 

Koppholen er det største kjerneområdet, og ligger strategisk gunstig til med 

områder på begge sider av bussveien. Kjerneområdet omfatter sørlige del av 

Tvedtsenteret, som vises med næringsbebyggelse som planformål. Dette 

planformålet inkluderer ikke forretning eller kjøpesenter, som etter pbl skal angis 

med egne spesifikke planformål.  

 

Planforslagets intensjon er likevel at det skal tillates kjøpesenter, da det i § 5.3 er 

gitt bestemmelser som tillater 15.000 m2 detaljhandel innenfor felt H2, dvs. 

Tvedtsenteret. Dette er i tråd med grensen i gjeldende kommuneplan. 

Fylkesrådmannen vil anbefale at planformålet endres slik at det på en entydig måte 

ivaretar gjeldende planers ramme for handel i området. Dersom intensjonen med å 
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innlemme deler av Tvedtsenteret i kjerneområdet er å legge til rette for økt 

kontorandel, bør det vurderes å bruke kombinert formål. 

 

For de to områdene langs Forussletta, åpnes det for de mer spesielle 

planformålene idrett og fornøyelsespark, samt boligformål på østsiden av fv.44.  

 

Planformålet «Idrettsanlegg» (plan- og bygningslovens begrep) er forbeholdt større 

idrettsanlegg som stadion, svømmeanlegg, golfbaner o.l. Mindre, kommersielle 

anlegg, f.eks. treningssenter, faller inn under formålet «Tjenesteyting». Dette er det 

allerede tatt høyde for innenfor kjerneområdenes kombinerte formål. 

Fylkesrådmannen mener bruken av idrettsanlegg som formelt planformål ikke er 

forenlig med planens intensjon for kjerneområdene. Dette strider både mot 

prioriteringen av næringsliv, og forutsetningen om høy utnyttelsesgrad og mange 

arbeidsplasser. Dersom planen skal legge til rette for spesifikke idrettsanlegg, bør 

dette være gjenstand for konkret konsekvensutredning der lokaliseringskriterier vil 

være en sentral del. Fylkesrådmannen fremmer faglig råd om å ta ut «Idrett» som 

formål i kjerneområdene.  

 

«Fornøyelsespark» som formål faller inn under det overordna planformålet «Fritids- 

og turistformål». Fylkesrådmannen vurderer også bruk av dette formålet som 

uønsket og i strid med kjerneområdenes ide. Begrepet «Fornøyelsespark» vil etter 

vanlig forståelse innebære relativt store områder med store uteareal, jf. 

parkbegrepet. Fylkesrådmannen gir faglig råd om at også dette formålet tas ut av 

planen, med samme begrunnelse som nevnt over. Også i dette tilfellet vil trolig 

tjenesteyting være dekkende for aktuelle kommersielle anlegg av mindre omfang.  

 

Forussletta sør skiller seg fra de andre ved at det er lite areal til rent 

næringsformål, mens størsteparten av kjerneområdet er vist med kombinerte formål. 

Tjenesteyting og bevertning kan få stort omfang her, sammen med 

kombinasjonsvirksomheter som inneholder både industri- og kontorformål.  

 

For å ivareta areal til kombinasjonsbedrifter med industri og kontor, bør det 

vurderes om det er behov for å fastsette en minimumsandel av arealbruken til slik 

virksomhet. Det bør også vurderes å ta inn krav om maksimalandel for boligformål, 

utover det generelle kravet om publikumsretta 1. etasjer. Dette for å ivareta hensyn 

til næringsetableringer langs bussveien. 

 

For boligformål kan det være en utfordring å oppnå gode utearealer, særlig i en 

situasjon der 1. etasje skal forbeholdes publikumsretta virksomheter.   

 

Den blågrønne strukturen 

 

Å utvikle en plan med god grønnstruktur har vært et viktig tema, og muligheten for å 

utnytte vann som et element for å oppnå en blågrønn struktur er også utredet.  

 

Skissen under illustrerer den blågrønne strukturen slik den er tenkt utformet. 

Planen benytter ikke vassdrag som planformål, men bestemmelser og temakart 

sikrer gjenåpning av kanalsystem og et fåtall nye mindre vannflater. Ambisjonene 

har vært større underveis i prosessen, men er redusert som følge av prioritering av 
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næringsformål og at det er vurdert som vanskelig å oppnå nok 

vanngjennomstrømming og god nok vannkvalitet. 

 

Blågrønn struktur – 

illustrasjon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reetablering av vannflater og vannveier vil likevel bidra positivt i uteromsmiljøet, og 

vil også bli utnyttet for å håndtere flomsituasjoner som ledd i arbeidet med 

klimatilpassing. 

 

Golfbanen beholdes som idrettsanlegg (med hensynssone for omforming langs 

bussveien), men i den nordlige delen viser planen ny park og grønne traséer. 

«Sentralparken» er det største nye enkeltarealet i grønnstrukturen.    

 

Planen viderefører i stor grad gjeldende plans grønnstruktur, og gir et finmasket 

nettverk for gående og syklende. Dette følger i stor grad områdets 

kvartalsstrukturer, og medfører primært at det blir grønnere preg i ferdselstraséene.  

Det er også vist enkelte nye grøntarealer med en viss romlig utstrekning, mest 

markant i kjerneområdet Koppholen.  

 

I tillegg til arealformålet grønnstruktur er det vist hensynssone for grønnstruktur i et 

belte fra golfbaneområdet mot E39 i øst. Via grøntdraget som følger bussveibrua 

blir det forbindelse med grøntområdene i østre del, og med muligheter for en bedre 

sammenheng med Gandsfjorden. Intensjonen er at hensynssonen skal bli en ny del 

av den regionale grønnstrukturen.  

 

Sentralt gjennom området, i nord-sør aksen, vises det grønnstruktur i hovedtraséen 

for høyspentnettet. Det er ikke planer om jordkabel eller omlegging av traséen, og 

grønnstrukturens kvalitet blir sterkt påvirket av linjenettet. Fylkesrådmannen er i tvil 

om dette gir akseptabel kvalitet for et område med reell grønnstrukturfunksjon. 

 

Oppsummert viser planforslaget at det er utfordrende å avsette arealer til en 

grønnblå struktur i et aktivt næringsområde. Planen bringer likevel inn nye og 

verdifulle elementer i grønnstrukturen, der rekkefølgekrav sikrer gjennomføring av 

mange av dem. Næringsområdet vurderes å få økt attraktivitet, det blir mer 
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innbydende for sykling og gange, og det blir noe mer fleksibelt med tanke på 

framtidige arealbruksformål.  

 

 

 

KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

 

Nyere tids kulturminner 

Generelt 

Planmaterialet mangler en egen kulturminneutredning, noe som er en svakhet ved 

planmaterialet og planprosessen. I planmaterialet er det bare stedsanalysens 

avsnitt om kulturminner som gjør rede for temaet. Fylkesrådmannen ser at minst ett 

kulturminne ikke er fanget opp gjennom stedsanalysen. Dette gjelder en 

gjenværende rest av flystripen etablert av tyskerne under 2. verdenskrig rundt felt 

KJ2F, omtrent der de tre kommunegrensene Stavanger, Sola og Sandnes møtes. 

Dette til tross for at denne delen av flystripen har vært tema i tidligere 

planprosesser i området (vedrørende bussvei langs Foruskanalen). Det er derved 

en mulighet for at flere kulturminner og kulturmiljøer kan være oversett. 

Fylkesrådmannen mener imidlertid at det er liten sannsynlighet for at vesentlige 

kulturminner av regional verdi kan være oversett. Stedsanalysen vurderes derfor, 

utover nevnte rest av flystripen, å ha fanget opp det vesentligste. Eventuelle 

ytterligere kulturminner vurderes å ville ha lokal verdi. Det bør innhentes 

vurderinger av dette fra byantikvarene i Sandnes og Stavanger samt fra kultursjefen 

i Sola. 

 

I konsekvensutredningen er stedsanalysens funn snevret inn til to kulturminner fra 

nyere tid – del av flystripe fra andre verdenskrig (v/Statoil) og en 

bunker/skytestilling ved Forus flyplass fra 1942 -, som på ulikt vis er søkt vernet i 

planen. I tillegg er en verkstedhall i Stavanger kommune, som ikke anses som et 

kulturminne, markert med hensynssone H570 på plankartet. To kjente kulturminner 

som omtales i stedsanalysen, og inngår i kommunedelplan for kulturminner i 

Stavanger, er ikke markert med hensynssone bevaring i planen, mens flere andre 

kjente kulturminner som omtales i stedsanalysen ikke lenger inngår i planområdet. 

  

I stedsanalysen går det frem at det er viktig å bevare og videreutvikle kulturminnene 

i planområdet for å øke følelsen av tilhørighet og identitet. Stedsidentitet er også et 

gjennomgående tema i konsekvensutredningen. Fylkesrådmannen mener det er 

viktig å fremheve stedets nyere tids historie omkring drenering av Stokkavannet og 

etablering av Foruskanalene, krigshistorien med Forus flyplass og andre tilhørende 

krigsminner m.m., ved å ta hensyn til og synliggjøre de historiske sporene og 

kulturminnene som finnes i området og formidle stedets historie som en vesentlig 

del av stedsidentiteten. Det anbefales at dette sikres på plankart og i 

bestemmelser/retningslinjer i enda større grad enn det som er foreslått i planen. 

  

Arealdel – plankart og bestemmelser 

 

Sola kommune 
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Fylkesrådmannen har ingen merknader vedrørende nyere tids kulturminner i Sola 

kommune. 

 

Sandnes kommune 

Når det gjelder Sandnes kommune finner fylkesrådmannen det positivt at den 

største av de gjenværende deler av den ex-tyske flystripen/rullebanen er markert 

som H570_2, og at innholdet i bestemmelsen sikrer vern og skilting av denne del av 

krigsminnet. 

 

Stavanger kommune 

Det er grunn til å tro at en del av gjenværende rest av den tyske flystripen fortsatt 

kan ligge under dagens overflate også i Stavanger kommune. Det dreier seg om 

området nord for KJ2F og kollektivnettet. Eventuell rest ligger i grøntstrukturen rett 

nord for Foruskanalen, sør og sørvest for KJ2E. Slik planforslaget nå foreligger er 

imidlertid det aktuelle arealet lagt ut som hhv. næringsareal og kollektivnett. Disse 

arealformål synes lite forenelige med vern av flystripen. Selv om "den beste biten" 

av flystripen er forutsatt vernet lenger sør i Sandnes kommune, vil en avdekking, 

bevaring og skilting av rest av flystripen her, bli et tydelig og lite plasskrevende 

krigsminne som kan være tankevekkende for folk flest, i et område der en del folk 

vil ferdes. Det bør foretas en nøyaktig innmåling, og avdekkes om opprinnelig 

dekke fra flystripen fortsatt ligger der, evt. under dagens overflate, og søke å få 

dette innarbeidet i grøntstrukturen om så er tilfelle. Hvis opprinnelig dekke ikke er 

fjernet, så ligger det slik at man akkurat kan få et tverrsnitt av rullebanen inn i 

grønnstrukturen. Dette tverrsnittet kan da vernes med hensynssone H570 med 

omtrent like bestemmelser som for H570_2. Bestemmelser for grønnstrukturen må 

evt. avstemmes med dette. 

  

I stedsanalysen er det markert tre objekt innenfor planområdet i Stavanger 

kommune som inngår i kommunens kulturminneplan. Dette gjelder 

bunker/skytestilling ved Forus flyplass (1942), vedlikeholdshangar for Forus 

flyplass (1942) og Statoils hovedkontor (1977-85). 

 

Bunker/skytestilling ved Forus flyplass (1942). Bunkeren omtales som et 

kulturminne i konsekvensutredningen, men er ikke sikret med en hensynssone 

bevaring i planforslaget. Da den ligger i grønnstruktur, vil den ifølge 

forslagsstillerne ikke kunne rives, selv om den ikke er vernet med hensynssone 

H570. En annen bunker skal ha blitt fjernet i området tidligere, og ifølge 

kulturminneplanen skal det være flere krigsminner på kollen nord for bunkeren. 

Fylkesrådmannen vil anbefale at det legges en hensynssone H570 oppå bunkeren 

og krigsminner på kollen med tilhørende bestemmelser/retningslinjer, da dette vil gi 

et tydeligere vern, og derved minske risikoen for at noen gjør ødeleggende inngrep 

i krigsminnene.  

 

Vedlikeholdshangaren for Forus flyplass (1942) og Statoils hovedkontor (1977-85) 

fremgår som kjente kulturminner i stedsanalysen, men er ikke markert med 

hensynssone bevaring på plankartet for IKDP Forus. Objekter som inngår i 

kommunedelplan for kulturminner i Stavanger er forutsatt regulert til bevaring i 

fremtidige reguleringsplaner. Da IKDP Forus skal erstatte kommuneplanen for de 

aktuelle områdene, anmoder fylkesrådmannen om at de to nevnte verneverdige 
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bygningene markeres med hensynssone H570 for å sikre bevaring og hindre riving 

av disse, i tråd med gjeldende kommuneplan/kommunedelplan for kulturminner. 

  

Foruskanalen videreføres som del av et grøntdrag/blågrønn struktur, og er markert 

på temakart. Dette vurderes som positivt. Da kanalen anses som et kulturminne og 

delvis som krigsminne, har fylkeskommunen tidligere spilt inn i planprosesser i 

området at utvalgte deler av den murte kanalen bør markeres som hensynssone 

bevaring med tilhørende bestemmelser/retningslinjer og skiltes med informasjon 

som formidler historien. Dette er imidlertid ikke blitt fulgt opp i planforslaget. 

Fylkeskommunen vil derfor gjenta dette faglige rådet, og anbefaler at dette blir gjort. 

Også i stedsanalysen omtales kanalene som kulturminner.    

En verkstedhall er markert som H570 i felt KJ2K på plankartet. Verkstedhallen 

ønskes bevart på grunn av brukshensyn, ikke av hensyn til kulturminneverdi. Etter 

fylkesrådmannens vurdering blir det feil å legge en hensynssone bevaring på et 

bygg som ikke anses som et verneverdig kulturminne. Hensynssone må derfor tas 

bort, og verkstedhallen sikres videreført i planen på annen måte. 

 

Oppsummering/konklusjon nyere tids kulturminner 

 

Fylkesrådmannen gir faglig råd om at de få kulturminnene, krigsminnene og 

historiske spor som ennå finnes i området, og som kan bidra til å formidle stedets 

historie og således fremme og forsterke stedets identitet, blir sikret vernet og 

synliggjort på plankart og i bestemmelser/retningslinjer i enda større grad enn det 

som er foreslått i planen. Dette kan oppnås ved at utvalgte deler av Foruskanalen, 

verneverdige bygninger som inngår i kommunal kulturminneplan, 

bunker/skytestilling og rest av flystripe fra Forus flyplass i Stavanger kommune 

markeres med hensynssone H570 med tilhørende bestemmelser/retningslinjer, 

samt skiltes med informasjon i nødvendig omfang.  

 

Automatisk freda kulturminner 

Fylkesrådmannen ved Seksjon for kulturarv har vurdert arealdelen som 

sektormyndighet innen kulturminnevern. 

Fylkesrådmannen er av fylkestinget delegert myndighet til å fremme innsigelse i 

saker som vedrører automatisk freda kulturminner, jf. fylkeskommunens eget 

delegasjonsreglement. 

Fylkesrådmannen har ikke tilstrekkelig grunnlagsmateriale til å kunne vurdere 

hvorvidt de foreslåtte arealdisponeringene innebærer konflikt i forhold til automatisk 

freda og verna kulturminner på land og under vann. Det må presiseres at 

fylkeskommunen og museet ved sine uttalelser ikke har sagt seg enig i arealbruken, 

jfr. kulturminneloven § 8 fjerde ledd og § 14. Dette innebærer at arealdelen ikke har 

direkte rettsvirkning sett i forhold til disse kulturminnene. 

Som følge av dette kan arealbruken først bli avklart i forhold til kulturminneloven 

når de enkelte reguleringsplaner sendes til fylkeskommunen som sektormyndighet 

for kulturminnevern.  
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For at de automatisk freda kulturminnene skal få tilstrekkelig vern i 

kommunedelplanen, må det tas med en generell bestemmelse, Automatisk freda 

kulturminner pbl § 11-9, punkt 7, der det går frem at; 

Før område- og detaljplaner kan bli vedtatt må kulturminnemyndighetene 

vurdere om foreslått arealdisponering vil føre til konflikt i forhold til automatisk 

freda kulturminner, jf. kulturminneloven. Tiltak unntatt det generelle plankrav 

skal sendes kulturminnemyndighetene for vurdering i henhold til 

kulturminnelovens §§ 3, 8 og 9. Dette gjelder også for tiltak innenfor 

formålene grønnstruktur og LNF.  

 

Det må også knyttes en bestemmelse til hensynssone 11-8 d) (H730) der det går 

frem at; 

Det er ikke tillatt å utføre tiltak eller arbeid innenfor disse områdene uten 

tillatelse fra kulturminnemyndighetene, jf. kulturminnelovens §§ 3, 4 og 8.  

Automatisk freda kulturminner som ligger innenfor områdene vist som 

utbyggingsområder skal, med tilstrekkelig vernesone jf. kulturminnelovens § 

6, søkes bevart gjennom hensynssoneregulering i kombinasjon med 

grøntstruktur. Det skal i forbindelse med framtidig reguleringsplanarbeid 

utarbeides skjøtselsplan for det arealet som avsettes til hensynssone 

kulturminne innenfor avsatt planområde. 

Det er registrert to automatisk freda kulturminner innenfor plangrensen i Sola 

kommune (id 65856 og id 34532) og et i Sandnes kommune (id 53704). Alle 

kulturminnene er i arealplankartet vist med hensynssone H730, det medfølger 

imidlertid ingen bestemmelse som sikrer kulturminnene et varig vern i 

reguleringsbestemmelsene. De registrerte automatisk freda kulturminnene er 

dermed ikke tilstrekkelig sikret i kommunedelplanen. Fylkesrådmannen v/seksjon 

for kulturarv forutsetter at ovenfor foreslåtte bestemmelser tas inn i 

kommunedelplanens bestemmelser.  

 

5. Konklusjon og oppsummering: 

 

Hovedgrep i tråd med regionalplanen 

Etter fylkesrådmannens vurdering er planens hovedgrep langt på vei i samsvar med 

den regionale byutviklingsstrategien. Forus som regionalt næringsområde er gitt 

hovedprioritet i planen, og arealbruksformål med planbestemmelser gjør at Forus 

framtidige rolle virker godt balansert mot utviklingsbehov og prioriteringer i øvrige 

deler av regionen, spesielt senterområdene. Planens strategier vurderes å være 

hensiktsmessige for å oppnå hovedmål om næringsattraktivitet, kvalitetsheving av 

det fysiske miljøet, og klima og energihensyn. 

 

Planen innebærer at næringsområdene på Forus får en tydeligere strategisk 

soneinndeling, der de tre ulike næringskategoriene lokaliseres ut fra 

mobilitetsbehov og områdets transportsystem. Dette bygger på regionalplanens 
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lokaliseringsprinsipper. For å ivareta arealbehov for kombinasjonsbedrifter med 

industri og kontor, får deler av bussveiens influensområde relativ lav 

utnyttelsesgrad i denne omgang. De foreslåtte kjerneområdene gir likevel stor 

overkapasitet av kontorareal i forhold til vekstprognosene, og planen innebærer 

dermed betydelig fleksibilitet for kontoretableringer.  

 

Kjerneområder 

Planforslagets prioritering av fire kjerneområder vurderes som et positivt grep for å 

oppnå kompakte næringsklynger omkring urbane akser. Fylkesrådmannen mener 

dette vil tilføre næringsmiljøene nye og tiltrengte kvaliteter. Prioritering innebærer 

kanalisering av virksomhetsetableringer. Enkelte strategisk godt beliggende 

områder blir dermed ikke tilrettelagt for høy utnyttelse i denne omgang. 

Fylkesrådmannen legger til grunn at utvelgelsesprosessen av kjerneområder har 

fanget opp aktuelle planinitiativ, slik at realisering av kjerneområdenes ide kan 

komme raskt i gang.    

 

Det vestligste kjerneområdet, Kanalsletta, får vesentlig dårligere 

kollektivtilgjengelighet enn de øvrige, og har også høy parkeringsdekning. Området 

ligger i den arealstrukturerende kollektivaksen mot Sola, men egnetheten vurderes 

som dårligere enn de andre. Ettersom området er nær fullt utbygd med nye 

kontorbygg, vil status som kjerneområde likevel kunne bidra til at området blir mer 

attraktivt.   

 

Handel 

Planen utfordrer ikke den regionale planbestemmelsen om lokaliseringsstyring av 

handel. Unntaket med et begrenset areal for handel i kjerneområdene, vurderes 

som lite problematisk. Handelsareal som foreslått kan bidra til kjerneområdenes 

attraktivitet, uten at det oppstår konkurransesituasjon mot handel i sentrene.  

 

Det er ikke avsatt arealer til salg av definerte plasskrevende varegrupper, jf. 

regionalplanens definisjon. Fylkesrådmannen tilrår å innarbeide dette i tråd med 

regionalplanens kriterier. 

 

 

 

Blågrønn struktur 

Ambisjonen om en sterk blågrønn struktur er blitt noe nedjustert gjennom 

prosessen. Opprinnelige ideer har vist seg som vanskelig å realisere, dels pga. 

arealbruksavveininger, og dels på grunn av liten vanngjennomstrømming. Det er 

likevel tatt inn flere nye blå og grønne elementer som vil styrke dagens struktur, 

samtidig som det brukes aktivt som tiltak for klimatilpassing. Gjenåpning av kanaler 

under bakken vurderes som viktige tiltak med potensielt stor positiv effekt.  

 

Mye av den finmaskede strukturen er videreført fra gjeldende plan. Kombinert med 

omlegginger av vegnettet vil dette bidra til å myke opp dagens bildominerte 

område, og stimulere til mer bruk av sykkel og gange. Det er likevel utfordrende å 

endre karakter på områdets etablerte vegnett. Fylkesrådmannen vil ellers framheve 

den nye hensynssonen for grønnstruktur som vises i øst-vest aksen sør for 

bussveien. Det er forutsatt at dette skal danne grunnlag for en ny regional 
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grønnstruktur, og anses som svært viktig for å ivareta muligheten for en framtidig 

arealbruksendring og større grad av urbanisering.  

 

Klima, energi og smartby 

Planens arealstrategi og håndtering av transportbehov vil ha stor betydning for 

effekten på klimamålsettinger. Samtidig vil grønnstrukturens innretning, bruk av 

«blågrønn faktor», ny smart teknologi, nye energistandarder og energiløsninger 

m.m.  i sum bidra til at planen beveger Forus i retning av et klimanøytralt område. 

Planens bestemmelser og retningslinjer bidrar til dette, men fylkesrådmannen vil 

ellers framheve planens strategi om å knytte næringsutvikling opp mot klima- og 

energiarbeidet. Fylkesrådmannen støtter ideen om at kommunene bør innta en 

koordinerende rolle overfor næringslivet på Forus, i arbeidet for et klimanøytralt 

samfunn. 

 

Nyere tids kulturminner 

Fylkesrådmannen viser til omtalen av kjente, nyere tids kulturminner. Disse er 

viktige elementer som kan bidra til å fortelle Forus sin historie, og derved styrke 

områdets stedsidentitet. Fylkesrådmannen gir faglig råd om at nevnte kulturminner 

blir sikret vernet og synliggjort ved å markeres med hensynssone bevaring i 

plankartet.  

 

Automatisk freda kulturminner 

Planen viser hensynssone H730 for to automatisk freda kulturminner i Sola og et i 

Sandnes. Det mangler imidlertid bestemmelser for å sikre kulturminnene varig vern 

gjennom planen. De registrerte automatisk freda kulturminnene er dermed ikke 

tilstrekkelig sikret i kommunedelplanen. Fylkesrådmannen v/seksjon for kulturarv 

forutsetter at ovenfor foreslåtte bestemmelser tas inn i kommunedelplanens 

bestemmelser 
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Forslag til vedtak: 

Fylkesutvalget vurderer hovedgrepene i planforslaget å være i samsvar med 

regionalplanens arealstrategi, og viser ellers til faglige merknader i 

saksutredningen.  

 

 

 

 

 

Trond Nerdal 

fylkesrådmann 

 

Christine Haver 

regionalplansjef 
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