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Gruppe: STYRET FOR IKDP FORUS 
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Møtedato/ -tid: 13. desember 2018 kl. 13:00-15:00. 
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Sagen Helgø, Kari Raustein, Ayan Jama, Martin S. Håland, Ine Marit Bertelsen, 
Solveig Ege Tengesdal (observatør) 

Kopi til: Heidi Bjerga, Inger Lise Erga, Olav Birkeland, Nora Nilsen, Cecilie Bjelland, Egil 
Olsen, Christian Wedler, Stian Lie Hagen, Leif Arild Lie, Per Kåre Foss (observatør) 
Rådmannsgruppen: Ingrid Nordbø, Bodil Sivertsen, Arve Nyland, Gunn Jorunn 
Aasland, Per Haarr, Kristin Barvik 
Prosjektgruppen, kommunikasjonsgruppen og næringsansvarlige. 

INNKALLING TIL STYREMØTE I IKDP FORUS 13.12.2018 
 
Sak nr.:  
23/18 Referat fra styrets møte 31. mai 2018, vedlegg 

 
24/18 Status i arbeidet med IKDP Forus, muntlig orientering v/ prosjektleder 

 
25/18 Begrenset tilleggshøring 

 
26/18 Eventuelt 

 
 
Med hilsen 
Christine Sagen Helgø, leder for styret i IKDP Forus 
 
Saksbeskrivelser med vedlegg følger i dette dokumentet. 
 
Separate vedlegg: 

- Oppdatert plankart 
- Oppdatert hefte, bestemmelser og retningslinjer 
- Notat om tilordning av rekkefølgekrav og endrede rekkefølgekrav 
- Konsekvensutredning med nytt kapittel om endringer (ettersendes før møtet) 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
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Møtereferat 
 

 
 
Gruppe: Styret for IKDP Forus 
Møtested: Stavanger rådhus, Formannskapssalen 
Møtedato/ -tid: 4. oktober 2018 kl 09:30-11:00 
Møteleder: Christine Sagen Helgø Referent: Marit Storli 
Deltakere: Unni Østråt Egeland, Stanley Wirak, 

Martin S. Håland, Ole Ueland, Stian Lie Hagen 
Roar Johannessen, Kari Raustein 

Forfall: Ayan Jama, Ine Marit Bertelsen, Solveig Ege Tengesdal (observatør) 
Kopi til: Vara: Olav Birkeland, Cecilie Bjelland, Heidi Bjerga, Egil Olsen, Christian Wedler, 

Leif Arild Lie, Inger Lise Erga, Nora Nilsen, Per Kåre Foss (observatør) 
Rådmannsgruppen: Bodil Sivertsen, Kristin Barvik, Ingrid Nordbø, Arve Nyland, 
Per Haarr, Gunn Jorunn Aasland 
Prosjektgruppen, kommunikasjonsgruppen, næringsansvarlige. 

PROTOKOLL FRA STYRETS MØTE 04.10.2018 
Sak nr.:  
19/18 Referat fra styrets møte 31. mai 2018 

 
Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 

20/18 Muntlig orientering om planforslaget v/ leder i rådmannsgruppen og prosjektleder 
- Utbyggingsvolumet i planforslaget vil dekke regionens behov i et 50 år +- 

perspektiv, selv med kontinuerlig høykonjunktur, og selv om en skulle velge en 
større andel av utbyggingen på Forus sammenlignet med andre områder enn 
tidligere.  

- Foreslåtte bestemmelser om parkering tar utgangspunkt i en norm på 1 plass per 
100 m2 som er sammenlignbart med andre relevante områder. Fordi Forus har en 
stor eksisterende reserve kan man fortsatt kan bygge mye med 0,3 plass per 100 
m2 BRA før det nivået er nådd.  

- En utredning forberedes i samarbeid med FNP, der hensikten er å 
sannsynliggjøre økonomisk gjennomførbarhet av planen.  Rekkefølgetiltakene 
skal legges på et ambisjonsnivå som det er mulig å gjennomføre.  

- Sandnes, Sola og Stavanger har over år brukt arealplanlegging aktivt for å legge til 
rette for et variert næringsliv, og planene våre blir gjennomført. Det skal også skje 
med IKDP Forus. At kommunene kommer godt ut på NHOs næringsbarometer 
handler bl.a. om dette. 

- Videre framdrift: Planen er at endringer i planforslaget framkommer til neste 
styremøte, og at da avklares også om det blir behov for tilleggshøring. 

 
21/18 Orientering om gjennomført høring, mottatte innspill og videre arbeid 

Kommentarer fra styret: 
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- Styret registrerer at planforslaget har blitt kritisert i media. Viktig at kritikken 
vedrørende rekkefølgekrav blir godt utredet og fulgt opp.  

- Ingen har motsatt seg hovedgrepene i planen, og tenkningen rundt 
kjerneområdene har fått tilslutning.  

- Styret vil invitere til et møte med styret for FNP. Der drøftes bl.a. om FNP kan 
vurdere/organisere modeller som bidrar til sambruk av parkeringsplasser på 
Forus. 

- Store avstander på Forus fordrer at tilgjengeligheten til parkering må 
organiseres godt, for at det skal fungere å ha sambruk av parkeringsplasser. P-
norm på 0,3 plass per 100 m2 BRA for nybygg anses som lavt, styret vil drøfte 
hva som skal settes som parkeringsnorm i den endelige planen. 

- Beregninger av utbyggingspotensialet kvalitetssikres fram til neste møte. 
- Planen skal sikres gjennomførbarhet og kostnader må komme fram. 
- Handel med plasskrevende varer ivaretas i samme grad som i gjeldende planer. 

 
Vedtak: 

- Saken tas til orientering. 
- Styret for IKDP Forus ønsker god dialog med næringslivet før endelig behandling 

av planen i kommunene. 
- Styret for IKDP Forus vil understreke at kostnader for rekkefølgetiltakene for 

utbygger ikke skal være høyere enn det som er gjengs i andre relevante 
næringsområder. 

- Det legges ikke opp til at det totale utbyggingsvolumet i planen reduseres. 
 

22/18 Eventuelt 
Det var ingen saker til eventuelt. 
 

 
Referatet er foreløpig utgave og godkjennes i neste styremøte. 
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Sak 21/18 Begrenset tilleggshøring 
 
Vedlegg, separat: Oppdatert plankart 
Vedlegg, separat: Notat om rekkefølgetiltak og begrunnelser om nødvendighet og tilordning 
Vedlegg, separat Oppdaterte bestemmelser.  
Vedlegg, ettersendes: Oppdatert konsekvensutredning.  
 

1. Bakgrunn 
Offentlig ettersyn og høring ble avsluttet 15. september. Etter styrets møte 4. oktober er alle 
mottatte merknader gjennomgått og vi har bearbeidet planen innenfor noen områder og utvalgte 
tema som vi ser er nødvendig for å få et godt resultat. 
 
Denne saken handler om tema og delområder i planen som må på begrenset tilleggshøring før 
planen kan vedtas. Når styret har vedtatt innhold i tilleggshøring, kan den gjennomføres fordi styret 
har fått mandat til å gjennomføre tilleggshøring. 
 
Saken benyttes også til å konkludere om noen tema som har vært hørt. Flere endringer som ikke 
krever tilleggshøring kan skje fram til endelig behandling. 
 

2. Sammendrag 
 
Endringene i planen etter høring følger opp hensyn som flere har fremmet i merknader. Her er 
endringer som rådmennene anbefaler og som ikke krever tilleggshøring: 

• Lokale veier og sykkelruter vises på plankartet for å få bedre lesbarhet 
• Parkeringsnormen økes til 0,5 p-plasser per 100 m2 BRA  
• Plasskrevende varehandel videreføres som i gjeldende planer 
• Klimahensyn, kaldluftdrenering er vist på plankartet med hensynssone 

 
Disse endringene anbefales også, men krever tilleggshøring: 

• Kjerneområdet Koppholen endres når det gjelder avgrensing, arealformål, hensynssoner for 
felles planlegging og rekkefølge for stenging av veier 

• Grønnstruktur er redusert flere steder i planområdet 
• Flere rekkefølgetiltak gis endret innhold eller fjernes 
• Utnyttingsgraden øker flere steder 
• Flomhensyn ivaretas ved at arealer sikres med hensynssoner 
• Formål og arealrammer som tillates i kjerneområdene justeres 
• Kulturminner søkes bevart gjennom hensynssoner 

 

3. Merknadsbehandling 
Ved hovedhøring av felles plan for Forus er det mottatt 67 merknader. Disse er lagt ut på 
www.ikdpforus.com under fanen innkomne merknader. Alle merknadene er oppsummert og vurdert 
med hensyn til endringer i tilleggshøring. Rådmennenes samlede oppsummering, vurderinger og 
anbefalinger vil bli ferdigstilt frem mot sluttbehandling av IKDP Forus.  
 
I tabellen nedenfor oppsummeres framtredende tema som det er kommet merknader om i 
hovedhøringen, og foreløpige kommentarer til disse. For utfyllende vurderinger og anbefalinger vises 
det til kapittel 5 og 6 i denne saken. 
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Temavis oppsummering av merknader Vurdering Konklusjon og eventuelt 
behov for tilleggshøring 

Mål og hovedgrep: 
Flere aktører gir tilslutning til 
hovedmålene for planen. 
 
Både overordnede myndigheter, 
Næringsforeningen og noen private 
aktører bekrefter at hovedgrepet med å 
etablere kjerneområder i tilknytning til 
sentrale holdeplasser ved Bussvei er et 
godt grep for utviklingen av Forus. 
Etablering av kjerneområder er i tråd 
med Statlig planretningslinje om 
samordnet areal og transport. Statlige og 
regionale myndigheter gir tilslutning til at 
regionalplanens tre næringskategorier 
videreføres på Forus. 
  

Etter gjennomgang av merknader finner 
rådmennene ikke grunnlag for å endre mål 
og hovedgrepene i planen. 
Antall kjerneområder og lokalisering av 
disse endres ikke. 
Avgrensningen av «Koppholen» - KJ2 
anbefales endret uten at dette gir 
konsekvenser for planens mål og 
hovedgrep. (se styresak 21/18 for 
begrunnelse og anbefaling). Avgrensningen i 
øvrige kjerneområder KJ1, KJ3 og KJ4 
anbefales som i hovedhøringen. 
 
Hovedgrepet fra planprinsippfasen om 
tilstrekkelig areal til kontor, industri og 
kombinerte næringer videreføres i planen. 
  

Mål og hovedgrep 
videreføres i 
tilleggshøringen. Dette 
innebærer blant annet at: 
• Samordnet areal- og 

transportplanlegging 
etter statlige 
planretningslinjer 
videreføres som 
forutsetning for 
planarbeidet. 

• Antall kjerneområder og 
lokalisering av disse ved 
sentrale holdeplasser 
tilknyttet Bussevei 
videreføres. 

• Alle tre 
næringskategorier i 
Regionalplan Jæren 
videreføres i IKDP Forus.  

Fleksibilitet: 
Det er kommet innspill om at IKDP Forus 
ikke må legge for mange begrensinger for 
fremtidige etableringer, men videreføre 
en stor grad av fleksibilitet. Dette 
begrunnes blant annet med at framtidens 
behov for næringslivet og innovative 
bedrifter er utfordrende å overskue nå. 
Fleksibilitet har vært et 
konkurransefortrinn på Forus som bør 
videreføres. Økonomiske utviklingstrekk 
og egenskaper som frem til i dag har gjort 
Forus attraktivt er blant annet at området 
har vært lett å regulere med gode 
rammer og mye areal tilgjengelig. 

Rådmennene anbefaler at Forus skal ha 
rammer og robuste planløsninger som 
området trenger for vellykket 
næringsutvikling, men at planen skal 
sørge for at dette kan skje uten ulempe 
for ulike deler av næringsområdet. Det er 
mange aktører og ulike interesser som 
skal ha sitt virke og fremtid på Forus. 
Samtidig skal planen ta inn nye 
forutsetninger og føringer som forventes 
for fremtidig utvikling av næringsområdet. 
Rådmennene anbefaler at IKDP Forus i 
størst mulig grad gir overordnede rammer 
for utviklingen, men at detaljer i større 
grad avklares på neste plannivå. Dette for 
å balansere fleksibilitet og robusthet i 
planen på en bedre måte.  

Rådmennene gjennomgår 
bestemmelsene for å 
avstemme detaljeringsgrad 
med plannivået, og avklarer 
hvilke tema og avklaringer 
som kan gjøres ved 
detaljregulering. 

Varehandel:  
Mange kommenterer at planen må legge 
bedre til rette for plasskrevende 
varehandel, samt øke rammen for ikke-
plasskrevende varer.  

Mange tema som tas opp, drøftes nå i 
forbindelse med revisjon av Regionalplan 
Jæren og forventes avklart der. 
For vurderinger og anbefalinger om 
plasskrevende varehandel vises det til 
kapittel 5. 
 

For plasskrevende 
varehandel videreføres 
gjeldende planer. 
Tilleggshøring er ikke 
nødvendig.  

Blågrønne strukturer og hovedgrep for 
grønnstruktur:  
Innspill fra private handler om at 
grønnstruktur og kvaliteter på disse er for 

Rådmennene vurderer at innspillene i 
hovedsak handler om omfanget og 
konsekvensene av blågrønne tiltak, mer 

Reduksjon av grønnstruktur 
og tilhørende 
rekkefølgetiltak utløser 
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omfattende og kostbare. Innspillene 
handler både om arealer avsatt på 
plankartet og bestemmelser om 
rekkefølgetiltak. Begrunnelser om 
tilordning av rekkefølgetiltak må 
beskrives. 
 
Statlige og regionale myndigheter gir 
tilslutning til hovedgrep for 
grønnstruktur.  
 
Helsesjefene/kommunelegene har 
kommentert grønnstrukturens betydning 
for folkehelse og rekreasjon for bosatte i 
naboområdene til Forus. 

enn videreføring av grønnstruktur som 
hovedgrep. 
 
Nødvendighet av rekkefølgetiltak og 
begrunnelser om tilordning er omtalt i 
vedlagt notat til saken. Utredning om 
økonomisk gjennomførbarhet vil 
ytterligere belyse ambisjonsnivået før 
sluttbehandling av planen. 
 
Hovedgrep for grønnstruktur anbefales 
videreført, men med justeringer som følge 
av merknader og videre bearbeiding av 
høringsforslaget. Se kapittel 6 som viser 
oversikt over endringer som anbefales.  
Grønnstrukturen i planen anbefales 
endret eller reduseres på 9 steder. 

behov for høring pga relativt 
stort samlet omfang. 
 
Hovedgrep for 
grønnstruktur videreføres, 
men justeres i plankartet, 
bestemmelser og 
rekkefølgetiltak. 
 
 

Sikring av fremtidig grønnstruktur på 
Forus sørvest 
Fylkesrådmannen har merknad om å sikre 
regional grønnstruktur øst – vest 
gjennom planområdet. 
 
Equinor og Seabrokers Eiendom AS 
ønsker at hensynsonen utgår. 

Med bakgrunn i innspillene, er 
anbefalingene til høring vurdert på nytt. 
Rådmennenes vurdering er at muligheten 
for framtidig grønnstruktur skal sikres i 
planen, men at det kan skje med 
bestemmelse på den lengste strekningen 
som er innenfor en eiendom. 
For vurderinger og anbefalinger vises det 
til kapittel 5 i sak 21/18 til styret.   

Plankart oppdateres øst for 
Svanholmen og nytt 
feltnavn N1 påføres 
plankartet. 
 
Ny bestemmelse anbefales. 

Urban flom og overvannshåndtering 
Det er kommet merknader om å 
hensynta fremtidige klimaendringer og 
robuste løsninger for blant annet 
flomhåndtering. Fylkesmannen har 
spørsmål om misforhold mellom ROS-
analysen til planen og vannplanen for 
Forus. Kommunenes VA-avdelinger 
leverer konkrete innspill om endringer. 
 

Rådmennene har kvalitetssikret 
planforslaget og oppdatert faglig 
dokumentasjon med hensyn til urban flom 
og overvannshåndtering, særlig mht 
spørsmål fra Fylkesmannen. Konklusjonen 
er at planforslaget tilfredsstiller 200 års 
flom med klimapåslag, og at det ikke er 
påkrevd med fysiske tiltak for å sikre mot   
flom. Men planen må sikre arealer som 
vannet flyter ut i, og som er simulert i 
vannplan for Forus næringsområde. 
 
Noen av innspillene fra VA-avdelingene 
vurderes videre fram til sluttbehandling. 
Kommunene benytter anledningen som 
planen gir til å skaffe felles regelverk for 
dimensjonering og vannhåndtering i 
området. 
  

Rådmennene anbefaler å 
regulere hensynsone flom 
over eksisterende kanalmiljø 
og på golfbanen. 
 
En del av 
rekkefølgetiltakene for 
vannmiljø er tatt ut eller 
anbefales omgjort til 
grønnstruktur. 
Grønnstrukturen er enkelte 
steder redusert. 
 
Anbefalingen om 
hensynssoner for flom 
utløser behov for 
tilleggshøring. 

Kombinert formål – bolig i kjerneområde 
Forussletta sør: 
Innspill om bolig i delfelt KJ4B 

I vurderinger lagt til grunn for uttegning 
av plankart, ble det anbefalt bolig kun øst 
for Fv44 Forussletta. Dvs i delområde KJ4B 
og KJ4E, og i kombinert formål KF1 
utenfor kjerneområdet. Ved gjennomgang 

Formål bolig utgår i 
delområde KJ4D. Formål 
bolig legges inn i delfelt 
KJ4B. Bestemmelsene 
oppdateres for å samsvare 
med rettingen.  
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av endringer til tilleggshøring, viser det 
seg at bolig er lagt inn i feil delområde.  

Utnyttingsgrad: 
Forus Næringspark og Næringsforeningen 
er blant mange som har uttalt seg om 
redusert utnyttingsgrad i deler av 
planområdet.  

Tallene for utbyggingspotensial er 
gjennomgått på nytt. Det viser seg at ulik 
bruk av metode og forutsetninger for 
utregningene gir ulike svar. Vi har funnet 
feil i alle beregningene, både 
høringsinstansene sine og 
prosjektgruppens. Konklusjonen er at 
utbyggingspotensialet i høringsutkastet er 
redusert med 550 000 – 600 000 m2 BRA 
sammenlignet med gjeldende 
reguleringsplaner. Basert på kriterier for å 
vurdere måloppnåelse, anbefaler 
rådmennene å øke utnyttingsgraden 
sammenlignet med høringsutkastet.   

Bestemmelser om 
utnyttingsgrad oppdateres. 
Det er få steder at 
endringene medfører økt 
utnyttinggrad utover 
gjeldende planer. Totalt sett 
er endringene relativt store 
sammenlignet med 
høringsutkastet, og 
endringer sendes derfor på 
tilleggshøring. 
 

Parkering: 
Det er mottatt mange merknader om at 
anbefalt parkeringsnorm er for lav. Blant 
annet er Næringsforeningen og Forus 
Næringspark kritisk til planens 
anbefalinger om parkering. FNP 
begrunner med at Forus i liten grad er 
funksjonsblandet. 
 
Vi har også mottatt uttalelse fra 
grunneier der planforslaget foreslår nytt 
parkeringsanlegg ved kjerneområde 
Koppholen. 
Myndighetene er oppatt av om 
parkeringsnormen bidrar til å nå 
nullvekstmålet for personbiltransport.  

Den viktigste begrunnelsen for anbefalt p-
norm på 0,3 p-plasser for bil pr 100 m2 
BRA er stor overkapasitet på parkering i 
området i dag. Mottatte merknader 
belyser ikke problemstillinger det gir eller 
muligheter for å benytte denne ressursen 
for nye etableringer. 
 
Se kapittel 5 for mer grundig 
gjennomgang av temaet. 
 
Beregninger og vurderinger av 
måloppnåelse relatert til nullvekstmålet 
blir oppdatert når realistisk 
utbyggingspotensiale foreligger i 
konsulentrapport.  

Anbefaling om 
parkeringsnorm 0,5 p-
plasser pr 100 m2 endres i 
bestemmelsene. 
Bestemmelsen om at 
parkering skal etableres i 
separate bygg felles for flere 
eiendommer innenfor 
kjerneområdene 
videreføres. 
 
Felles parkeringsanlegg 
utgår fra plankart og 
bestemmelser. 

Nyere tids kulturminner: 
Fylkesrådmannen gir faglige råd om at 
noen kulturminner bør vurderes for vern: 
Rest av flystripe på Equinor sin eiendom, 
sannsynlig flystripe der 
kommunegrensene Stavanger, Sola og 
Sandnes møtes. Faglig råd om å vurdere 
vern av flyverkstedshallen/heliporten, 
hovedkontoret til Statoil/Equinor og 
krigsminner nordvest for E39. I tillegg 
foreslås at en del av Foruskanalen 
bevares. 
 

Rådmennene har vurdert muligheten for å 
bevare rest av flystripe ved Koppholen 7, 
men fraråder dette. Begrunnelsen er at 
del av flystripe på Forus sørvest (H570_1) 
allerede er regulert bevart i gjeldende 
reguleringsplan i Sandnes. 
Rådmennene har gjennomgått 
Kulturminneplan vedtatt av bystyret i 
Stavanger, og anbefaler som følge av 
denne nye objekter innarbeidet med 
hensynssone bevaring på plankartet og 
med tilhørende retningslinjer om 
bevaring.   

Anbefalte endringer 
reguleres i plankart med 
hensynsone bevaring av 
kulturmiljø H570. 
 
Anbefalinger om nye 
retningslinjer i 
bestemmelsesheftet. 
 
Anbefalte endringer utløser 
behov for tilleggshøring. 

Bestemmelser og retningslinjer: 
Det er mottatt merknader med konkrete 
forslag til endringer i bestemmelser og 
retningslinjer.   

Flere andre mindre justeringer og 
presiseringer er gjort i 
bestemmelsesheftet som gjøres 
tilgjengelig ved tilleggshøring. Dette er 
endringer som ikke anses vesentlige eller 

Bestemmelsene vil 
gjennomgås frem mot 
endelig vedtak av IKDP 
Forus, og ytterligere mindre 
endringer kan bli aktuelle 
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er rettinger uten at det utløser 
tilleggshøring.  

før sluttbehandling av 
planen. 

Stenging av veier: 
Det er mottatt flere merknader som 
omhandler høringsforslagets anbefaling 
om å stenge Forusbeen og betydningen 
dette kan ha for adkomstmuligheter til 
eiendommene.  
Statens vegvesen anbefaler stenging av 
veiene fordi det løser framføring av 
Bussveien. Trafikkvurderinger viser at 
stenging ikke fører til problemer på E39. 
Men påpeker behov for flere 
bestemmelser/rekkefølgekrav om 
stenging. 
Et konkret alternativ om stenging av 
Forusbeen sør ved Bærheim framføres. 
 

 
Argumentene mot stenging er forståelige 
utfra at næringslivet og grunneiere må 
omstille forventninger og vaner mht 
hvordan trafikksystemet på Forus skal 
fungere. Stenging av veier medfører 
usikkerhet hos de som berøres. 
Intern ringvei med tilknytninger til 
hovedveiene skal sikre at veisystemet 
fungerer for næringstransport. 
Planfaglig vurdering av merknader 
sammenholdt med gjennomførte 
trafikkberegninger er at det ikke 
framkommer nye argumenter som gjør at 
stenging ikke kan anbefales. Men 
rådmennene anbefaler at planen 
inneholder fleksibilitet og nok tid til å 
planlegge og gjennomføre tiltak som gjør 
at overgangen fungerer best mulig. 
Alternativt stengingsforslag frarådes fordi 
det fjerner en veiarm i en overordnet 
samlevei slik at veisystemet blir mindre 
logisk. 
 

 
Ved tilleggshøring er 
planforslaget oppdatert for 
at stenging skal kunne 
gjennomføres på en god 
måte. 
 
Kommunene ønsker 
tilbakemelding på dette i 
tilleggshøringen, se omtale i 
kapittel 6 og oppdaterte 
bestemmelser om felles 
planer og rekkefølgekrav. 

 Kjerneområdet Koppholen: 
Det stilles spørsmål ved opparbeidelse av 
kanaler, størrelse og omfang av plassrom, 
lokalisering av handelsareal, muligheten 
for en mer etappevis omforming av 
Forusområdet og planen oppfattes som 
for detaljert. Kravet om felles plan for 
kjerneområde Koppholen oppfattes som 
en hemsko for utviklingen av området.  

Kjerneområdet trenger flere komplekse 
avklaringer enn de andre 
kjerneområdene. Derfor er planen 
bearbeidet. 
Rekkefølgetiltak vurderes nærmere etter 
at økonomisk gjennomførbarhet er 
utredet. Grøntdraget sør for 
Tvedtsenteret bør ikke oppfattes som et 
plassrom, det er en grønnstruktur som 
skal betjene mange funksjoner i en 
framtidig tett bebyggelse. Flomhensyn, 
stedsopplevelse, adskilte hovedruter for 
gående og syklende, samt adkomstvei til 
en del av området skal på plass.  

Planforslaget er endret for 
kjerneområdet ved at de to 
hovedkvartalene i Tvedt-
senteret omfattes. Deler av 
grøntstrukturen endres til 
næring. Se for øvrig kapittel 
6 i saken. 
 
Detaljeringsgrad og krav om 
felles plan er endret etter 
vurdering av merknad. 
 

Kjerneområde Forussletta Nord og Sør, 
formål som tillates etablert: 
 
Fylkesrådmannen har fremmet faglig råd 
om at idrettsformål og fornøyelsespark 
ikke bør tillates i kjerneområdene. 
Begrunnelsen er at formålene, slik de er 
anbefalt, viser til store anlegg. Omfanget 
kan komme i strid med prioritering av 
annen næringsvirksomhet og kan således 
bryte med mål og hovedgrep i planen. 

Høringsutkastet tillot plassering av 
idrettsformål og fornøyelsespark i 
kjerneområdene øst for E39 hvor 
intensjonen var å tillate mindre anlegg i 
kombinerte områder, nært boligområder 
og tett opp mot høyverdig kollektivtilbud. 
Egnede arealer til slike funksjoner 
etterspørres i regionen. 
Rådmennene anbefaler å etterkomme 
fylkesrådmannens råd. Dette er redegjort 
for i kapittel 6 i saken. 

 
Endrede bestemmelser om 
formål utløser 
tilleggshøring. 
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2020park AS spiller inn at rammen for 
nærservice i kjerneområde Forussletta 
nord bør økes. Gjeldende regionalplan 
har arealramme for nærservice på 500 
m2 BRA. 

 
Samme gjelder forslag om endringer 
vedrørende nærservice. 

Flytting av IKS Renovasjonen til LNF-
formål sør for golfbanen: 
Forslaget framføres av IKS Renovasjonen 
og noen andre aktører. Med bakgrunn i at 
virksomheten i dag er plassert på 
Svanholmen 3 i kjerneområdet 
Koppholen, og at den eiendommen 
ønskes realisert itråd med intensjonen 
med kjerneområdet.  

Forslaget har blitt tatt opp tidligere i 
planprosessen og er drøftet og frarådt i 
forbindelse med hovedhøringen. Saken er 
omtalt i planbeskrivelsen (eget vedlegg 
ved hovedhøring). 
 
Det framkommer ingen nye argumenter 
som gjør det aktuelt å endre 
konklusjonen. 

IKDP Forus bør ikke 
omdisponere LNF formål til 
næring.  IKS Renovasjonen 
bør gjøre tomtesøk innenfor 
områder avsatt til utbygging 
i byområdet. 

Koordinere oppfølging av planen: 
Det er kommet flere merknader med 
motstand til bestemmelser om 
koordinering mellom kommunene ved 
oppfølging av planen. Dette gjelder 
hovedsakelig dispensasjoner og 
detaljreguleringer med avvik fra IKDP 
Forus.  

Rådmennene har vurdert følgende: 
Planen utarbeides og skal vedtas av tre 
kommune- og bystyrer. Det stilles derfor 
forventninger om likebehandling på tvers 
av kommunegrensene. Og at kommunene 
finner gode og effektive rutiner for 
oppfølging. Planer innenfor IKDP Forus 
sendes allerede på høring til 
nabokommunene.    

Bestemmelsene og andre 
løsninger vil vurderes 
ytterligere frem mot vedtak 
av IKDP Forus.  

 
 

4. Status i arbeid med økonomisk gjennomførbarhet 
 
Asplan Viak er tildelt oppdrag med å beregne kostnader til rekkefølgetiltakene og realistisk 
utbyggingspotensiale i planen. Oppdraget kan tidligst bli ferdig ved utgangen av januar. Forus 
Næringspark deltar i gjennomføringen av oppdraget. Rekkefølgetiltakene innenfor blågrønn struktur 
krever en viss vurdering av sted, kanaltverrsnitt, standard m.v. Dette avklares gjennom rådføring med 
Forus Næringspark og Bymiljø og utbygging i Stavanger kommune. 
 
Utbyggingspotensialet er sannsynligvis mye større enn det som er realistisk å bygge fram til planens 
tidshorisont 2040. Dette gir utfordringer som må løses slik at planen gir best mulig samlet 
måloppnåelse og samtidig lykkes med å bli gjennomførbar. 
 
Mulige konsekvenser ved sluttbehandling av planen 
 
Dokumentasjon av kostnader og utbyggingspotensiale vil bidra til en økt forståelse av hvordan 
planen kan gjennomføres. Det legges til grunn at det kun blir aktuelt å ta ut rekkefølgetiltak, og ikke 
legge til flere, og det er dermed rådmannsgruppens vurdering at kommunene kan vurdere dette 
etter tilleggshøring, fram til sluttbehandling av planen. 
 
Rådmennene anbefaler at rapport og aktuelle konklusjoner drøftes i regionalt planforum med 
overordnede myndigheter og i møte med næringsaktører før planen sluttføres og leveres til endelig 
behandling. Målet er å gi forutsigbarhet både til næringsaktørene og til myndighetene om hensyn 
som vil bli vektlagt. Partene er orientert om at konsulentrapporten ikke vil foreligge før 
tilleggshøring. 
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5. Endringer som ikke krever tilleggshøring 
I dette kapittelet presenteres endringer i plandokumentene som anbefales, men som ikke krever 
tilleggshøring. 
 

5.1. Plankartet, lesbarhet 
I merknadene framkommer at det har vært utfordrende å forstå plankartet. Vi anbefaler derfor at 
sykkelveier og lokale kjøreveier tas inn på hovedkartet for å oppnå bedre lesbarhet, se separat 
vedlegg. Dette medfører ikke formelle endringer. Endringene får bedre fram sammenhenger i 
infrastrukturen. 
 
Intensjonen med ny grønnstruktur er mange steder å danne attraktive ruter for gående og syklende. 
Det blir tydelig når sykkelrutene nå er vist med røde linjer over grønnstruktur. I flere tilfeller vil en 
stor del av bredden til grønnstruktur belegges med asfalterte sykkelveier. 
 
Lokale veier er innarbeidet med grå flater, veiformål. Det framkommer også steder der lokale veier 
nødvendigvis må krysse grønnstruktur. Lokale veier leder inn til delfeltene som disponeres til 
næringsformål. 
 
Dreneringssone for kaldluft mellom Forus vest og ut til Gandsfjord ble omtalt med bestemmelse i 
høringutkastet. Denne er nå supplert med hensynssone på plankartet. 
 

5.2. Generelt om bestemmelser 
Flere justeringer og presiseringer er gjort i heftet med bestemmelser og retningslinjer, se separat 
vedlegg. Dette er endringer som ikke anses vesentlige. Slike endringer vil også bli aktuelt å gjøre før 
sluttbehandlingen av planen. 
  
Det kan bli aktuelt å vurdere før sluttbehandling å gjennomgå detaljeringsgraden i bestemmelsene i 
og hvilke tema som er særlig viktige å koordinere godt på tvers av kommunene gjennom denne 
interkommunale planen. Det er også aktuelt å foreta en kvalitetssikring av hvordan planen skal følges 
opp når den er vedtatt. Det at planen vedtas i fellesskap mellom tre kommuner stiller særlige behov 
for forventningsavklaring. Dette er et tema som har fått mye oppmerksomhet i merknader. Endringer 
vurderes fram til sluttbehandling av planen. 
 

5.3. Parkeringsnorm 
Vi har mottatt uttalelser om at p-norm på 0,3 plasser per 100 m2 BRA oppfattes svært lavt. Styret for 
IKDP Forus signaliserte i møtet 4. oktober at de ser for seg en stram parkeringspolitikk, men at 0,3 
plasser per 100 m2 BRA er for strengt. Kommunene har derfor foretatt en ny vurdering med tanke på 
å gi en tilråding til styret. 
 
Ledig parkeringskapasitet på Forus 
Foreslåtte bestemmelser om parkering tar utgangspunkt i en norm på 1 plass per 100 m2 som er 
sammenlignbart med andre relevante områder. Fordi Forus har en stor eksisterende reserve kan man 
fortsatt kan bygge mye med 0,3 plass per 100 m2 BRA før det nivået er nådd.  
Registrering av parkeringsplasser på Forus ble foretatt i 2013 av Asplan viak og viser at området 
hadde ca. 27.500 parkeringsplasser og ca. 19.000 parkerte biler, dvs. et parkeringsbelegg på ca. 70 
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prosent og en overkapasitet på ca. 8500 ledige p-plasser i 2013. Området som ble registrert er noe 
større enn planavgrensningen til IKDP Forus. Antall parkeringsplasser, parkerte biler og ledige 
parkeringsplasser er dermed noe mindre for planområdet. 

Andelen bilbruk på arbeidsreiser skal reduseres også på Forus (nullvekstmålet) og effekten av de nye 
bomringene påvirker bilandelen til Forus. Regneksempel: Hvis det var 19 000 daglige arbeidsreiser 
med bil til planområdet før de nye bomringene åpnet, vil 10 % reduksjon i bilbruk som følge av 
bomringene føre til at ytterligere 1 900 parkeringsplasser blir fristilt.  

Kommunene har beregnet hvor lenge man kan bygge på Forus før man når et nivå på 1 plass per 100 
m2 BRA. Resultatene er usikre fordi det ikke finnes sikker dokumentasjon på hvor mye som faktisk er 
utbygd på Forus i dag. Om det er 5.000 eller 10.000 p-plasser «ledig» før nivået på 1 plass per 100 m2 
BRA er nådd, har vi ikke helt kontroll på. Det er mulig å anta at man kan bygge ut i 1-2 
høykonjunkturperioder tilsvarende 2008-2014, før man når nivået på 1 p-plass per 100 m2 BRA. 

Denne ressursen kan tilbys markedet og redusere behovet for nye parkeringsplasser. En restriktiv p-
norm vil bidra til en slik markedsetterspørsel. På hvilken måte vil kommunene kunne bistå i denne 
type omdisponering? Smart mobilitet kan være en del av løsningen. En utfordring er at 
parkeringstilbudet ikke er jevnt fordelt på Forus. Parkeringsregistreringene fra 2013 viser en 
variasjon på mellom 0,35 og 3,08 p-plasser per 100 m2 for 30 delområder på Forus og Lura. I noen 
delområder kan det dermed være lite ledig kapasitet og i andre delområder mye ledig kapasitet.  

Smart mobilitet 
Et viktig spørsmål er hvordan vi kan bruke ressursen med parkeringsplasser som ikke er i bruk. Det 
finnes modeller for hvordan eksisterende parkeringskapasitet kan bli tilgjengelig for utleie gjennom 
en app. Slik kan en ønsket brukssituasjon fungere på Forus: 

En arbeidstaker skal på jobb/møte på Forus. Hun legger inn reisemål i reiseplanleggeren 
(f.eks. Entur- nasjonal reiseplanlegger) og får opp beste alternativ for kollektivtransport, 
gange/sykkel, eventuelt samkjøringsmuligheter og til slutt kjørerute om hun ønsker å kjøre 
bil, noe hun velger. Via reiseplanleggeren – eller en mer dedikert parkeringsapp på kort sikt - 
finner hun de ledige parkeringsplassene, inkludert plasser med lading, og hun velger den som 
er nærmest stedet hun skal på jobb/møte på Forus. 

 
For at arbeidstakeren skal kunne nytte denne parkeringstjenesten, må det være en tilrettelagt 
løsning hvor hun finner tilgjengelige parkeringsplasser. Disse må være juridisk avklart, innlagt i 
systemet, p-plassene må være tilrettelagte for dette, med nødvendig sensorteknologi, lading mm. 
Integrert i systemet ligger en betalingsløsning (f.eks. lik den som finnes i dag på Easypark systemet). 
Brukeren forholder seg bare til denne appen, mens tjenesteleverandøren sørger for at den enkelte 
parkeringsplasseier får betalt. 
 
Formeldt bør et slik prosjekt ha en formell organisering for eksempel mellom Forus næringspark, 
Stavanger parkering og eiere av parkeringsplasser på Forus. Arbeidet bør starte med et forprosjekt, 
deretter pilot/test og til slutt hovedprosjekt/implementering. Løsningen finnes delvis eller helt på 
markedet i dag, både i Norge og utlandet. 
  
Andre smarte løsninger kan også tas i bruk. Bildeling kan erstatte behovet for å ha med privatbil for å 
gjennomføre næringsreiser. Kommunene kan være med å tilrettelegge, men ikke drifte tilbudene.  

Anbefaling om p-norm 
Det meste av utbygging fremover vil være fortetting og transformasjon der ny bebyggelse erstatter 
dagens parkeringsplasser med ny parkeringsnorm. Dermed oppnår vi sakte transformasjon av 
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parkeringsarealer og reduksjon av totalt antall parkeringsplasser per 100 m2. Jo høyere p-norm desto 
mindre endring i parkeringssituasjonen på Forus. Vi har drøftet to alternativer til det som har vært 
hørt: 

• Gå opp til 0,5 parkeringsplasser per 100m2 BRA næring 
• Gå opp til min 0,3 i kjerneområdene og maks 0,9 utenfor kjerneområdene 

 

På Forus anbefaler vi å ikke differensiere parkeringsnormen for å stimulere kontorvirksomheter til å 
etablere seg i kjerneområdene.  

Tilrettelegging av parkering på opp mot maksimum 0,9 i tillegg til reservekapasiteten i planområdet 
vil bli i strid med nullvekstmålet som kommunene forholder seg til. Dette alternativet bør følges opp 
med varsel om at p-norm fremmes til tilleggshøring for å følge opp myndighetenes uttalelser. 

Rådmennene anbefaler å gå opp til 0,5 p-plasser per 100 m2, som fortsatt er relativt restriktivt for 
Forusområdet hvis man ikke ser på reservekapasiteten av parkeringsplasser i området. Alternativet 
er drøftet med myndighetene i regionalt planforum. Ved å gå høyere enn 0,3 p-plasser per 100 m2 vil 
det ta lenger tid før vi ser en effekt i det samlede parkeringstilbudet.  

 

5.4. Hensynssone fare 
 
Statnett eier et transmisjonsnettanlegg med rettigheter innenfor planområdet, samt 300 kV 
dobbeltkurs ledning. Byggeforbudsbeltet ut fra transformasjonsledningen er 40 meter bredt, og 
beltet er vist med hensynssone fare. Statnett ber om at det utarbeides bestemmelse til 
hensynssonen. De ber også om hensynssone på Statnett sin stasjonstomt og på Lyse Elnetts 
tomter (Bærheim transformatorstasjon). 
 
Plankartet er oppdatert med hensynssone fare H 370 på Statnetts stasjonstomt (67/284) og Lyse 
Elnetts tomter (67/99 og 67/100). Kommunene foreslår ny bestemmelse i samråd med Statnett: 
«Alle tiltak i terrenget og anleggsarbeid innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med 
ledningseier.» 
 

5.5. Plasskrevende varehandel  
Intensjonen i planarbeidet har vært å tillate plasskrevende handel på Forus på samme måte som 
tidligere. Fylkesmannen tilrår at plasskrevende varehandel legges inn i planen jfr. kriteriene i 
regionalplanen. Forus Næringspark etterlyser at gjeldende bestemmelser om plasskrevende 
varehandel videreføres i planen. 
 
Det foreslås at intensjonen med å tillatte plasskrevende handel som i dag ivaretas med denne 
bestemmelsen:  
Ny bestemmelse 5.3.1 c: 
Kommunenes regler for salg av varegruppene biler, båter, landbruksmaskiner og andre større 
byggevarer framgår i til enhver tids gjeldende reguleringsplaner og kommuneplaner. 
 

6. Avgrensede tema og arealer som sendes på tilleggshøring 
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I dette kapittelet beskrives tema og områder som rådmannsgruppen anbefaler sendes ut på en 
begrenset tilleggshøring. På plankartet er alle endringene markert med tydelig innramming. 
Endringer i bestemmelsene framgår både i vedlagt hefte og for hvert tema og område nedenfor. 

6.1. Grønnstruktur 
 
Temaet grøntstruktur har vært et viktig plantema fra planarbeidet startet. Grønne områder er knytta 
til både generelle områdekvaliteter, miljøvennlig mobilitet samt overvannshåndtering/ 
klimatilpasning. I arbeidet med planprinsipper ble konkludert med at planen har noen 
hovedoppgaver vedrørende grønnstruktur som framkommer i diagrammene: 
 

 
 
 
Merknader stiller spørsmål ved mengden ny grønnstruktur. I planforslaget er lagt til grunn at 
grønnstruktur på Forus vest skal prioriteres der den har betydning å tilby attraktiv mobilitet for de 
som går og sykler. På Forus øst har grønnstrukturen til hensikt også å tilby arealer til rekreasjon og 
lek fordi delområder planlegges til boligformål. Dette er tilbud som også vil øke attraktiviteten for de 
som tar seg gjennom området for eksempel i forbindelse med rekreasjon. 
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Oversiktskartet på neste side viser steder som anbefales med redusert grønnstruktur i oppdatert 
plankart. Endringene medfører at arealer til næringsformål øker. Endringer i grønnstruktur sendes på 
tilleggshøring fordi endringene i sum utgjør et relativt stort omfang. 
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Grønnstrukturen i planen endres eller reduseres på disse stedene: 
1. Koppholparken vises ikke på plankartet, men omtales i bestemmelse til feltet. 
2. Parken reduseres til et bredt grøntdrag som binder sammen grønnstrukturene på tvers av 

kjerneområdet ved de sentrale bussholdeplassene. 
3. Parken nord for Tvedtsenteret utgår. Det langsgående draget østvest beholdes langs 

infrastrukturen for gående og syklende. 
4. Hensynssonen for grønnstruktur utgår på en delstrekning, og erstattes delvis med en 

bestemmelse. 
5. Arealformål langs travbanens vestside endres tilbake til idrettsformål som i kommuneplanen. 

Istedet legges på hensynssone grønnstruktur som viser langsiktig intensjon om å binde sammen 
grønnstruktur. 

6. Parken utgår. Isteden vises kombinert formål i samsvar med nylig vedtatt reguleringsplan i 
Sandnes. En del av Idrettsformålet på østsiden av travbanen endres tilbake til grønnstruktur 
som i kommuneplanen. 

7. Grøntdraget langs Luramyrveien blir smalere. 
8. Grøntdraget langs Stokkamyrveien og kanalen helt opp til Løwenstrasse blir smalere. 
9. Grøntdraget langs Luramyrveien fra krysset med Stokkamyrveien til krysset med Løwenstrasse 

får redusert bredde. 

 

7
1 

9
1 



 
 

Side 16 av 28 
 

Nedenfor gjennomgås endringer av grønnstruktur som har blitt mest drøftet. 
 
Hensynssone grønnstruktur på Forus sørvest: 
Fylkeskommunens administrasjon har ved flere anledninger trukket fram at regional grønnstruktur 
må styrkes i planen. Hensynssonen sørvest på Forus ble innarbeidet i planforslaget for å ivareta dette 
hensynet, men med tanke på gjennomføring senere enn planhorisonten 2040. Grønnstrukturen har 
også en funksjon på kortere sikt fordi det er behov for å legge en hovedrute for sykkel gjennom 
området som kan gi en kort og attraktiv forbindelse mot Forus øst for E39, via buss-/sykkelbroen. 
 
Equinor ønsker at hensynssonen utgår og erstattes med en bemerkning om at det skal tilrettelegges 
for formålene gangvei, sykkel og grønnstruktur i forbindelse med videre utvikling av eiendommen. 
Inngrepet oppfattes særlig uheldig fordi eiendommen også får lavere tillatt utnyttelse. Seabrokers 
Eiendom AS viser til at deler av arealene allerede er opparbeidet med velholdte grøntstrukturer. 
Dessuten ligger Vestre Svanholmen tett på golfbaneområdet. Arealene som rammes er båndlagt 
gjennom eksisterende langsiktige opsjons-/ og parkeringsavtaler, det blir kostbart å frigjøre slikt areal 
til grøntstruktur.  
 
Det framkommer ikke argumenter om at man trenger arealene til næringsutvikling. Begrunnelsen for 
hensynssonen er å unngå nedbygging av arealer som er ubebygde og innebærer ikke noen 
forpliktelser for Seabrokers i form av opparbeidelse eller grunnavståelse. Arealene kan fortsatt nyttes 
til parkering. 
 
Hensynssone foreslås fjernet på strekningen øst for Svanholmen. Feltnavn N1 på plankartet viser til 
ny bestemmelse 5.6: 
a. Alle tiltak innenfor felt N1 skal ta hensyn til grønnstruktur som binder sammen grønnstruktur vest 
for Koppholen, kulturminne i hensynssone H_570-1 og Svanholmen/bussbroen. 
b. Grønnstruktur med minimum 20 meters bredde skal innlemmes i framtidig detaljplan, og skal 
inkludere hovedsykkelrute og gangtrase. 
 
Mellom Svanholmen og Forusbeen vurderer vi at det er nødvendig å holde på hensynssonen. 
Plassering er allerede avklart ved at gang- og sykkelveien er etablert på strekningen. 
Eiendomsstrukturen er oppstykket. Traseen bør avklares helhetlig slik det er mulig å gjøre gjennom 
denne kommunedelplanen.  
 
 
Området ved travbanen og ved fv 44/Grenseveien 
Sandnes kommune vedtok reguleringsplan 2009119 i juni 2018, med kombinert formål i krysset ved 
fv 44 og Grenseveien (Forusholmen). Da IKDP Forus ble lagt ut til offentlig ettersyn, var samme 
eiendom vist med grønnstruktur og en ny vannflate. 
 
IKDP Forus bør oppdateres i samsvar med reguleringsplan. Imidlertid settes av 25 meter bredde i vest 
mot travbanen til grønnstruktur. Samtidig anbefaler vi å gå tilbake til grønnstrukturen som er vist i 
Stavanger sin kommuneplan vest for Forusholmen for å sikre en bred nok grønnstruktur når 
Forusholmen får formålet tjenesteyting/bolig. Total bredde på grønnstruktur ved Forusholmen blir 
da 50 meter og det er nødvendig buffer mellom travbanen og ny bebyggelse. 
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Figur 1. Grønnstruktur i gjeldende kommuneplan Stavanger 2014-2029, samt nylig vedtatt kombinert 
formål i Sandnes vist med gul skravur. 

 
Stavanger Utvikling sine eiendommer som ligger i eksisterende grønnstruktur bør beholdes som 
grønnstruktur selv om Forusholmen blir utbyggingsområde. Det er viktig å sikre en sammenhengende 
grønnstruktur nord-sør og øst-vest. Det er viktig å vise fremtidig grønnstruktur selv om det er avklart 
at travbanen kan bli værende i denne planperioden og benytte arealer som er i bruk i dag. 
 
Grønnstruktur langs travbanen, øst for Travbaneveien vises med hensynssone i stedet for 
arealformål. Da signaliseres at arealet bør bli grønnstruktur på sikt. Ved å benytte hensynssone i 
stedet for arealformål kan det være enklere for travbanen å få etablere nødvendige funksjoner som 
parkering, staller etc. på arealet. 
 
Endringer på Lura: 
Grønnstrukturen reduseres noe i bredde. Flomhensyn kan ivaretas innenfor smalere tverrsnitt langs 
Stokkamyrveien og kanalen der. Smalere tverrsnitt langs Luramyrveien begrunnes utfra at 
boligformål i planen er begrenset til østsiden av fv 44. 
 
Rekkefølgetiltak om planfri forbindelse over E39 og påkobling g/s-vei til Luramyrveien (nr 11) 
anbefales tatt ut. Begrunnelsen er at planforslaget ikke legger ut boligformål vest for fv44 Forussletta 
som opprinnelig vurdert. Grønnstruktur vises likevel på plankartet for å sikre forutsigbarhet om at 
traseen ikke skal gjenbygges for eventuelle fremtidige behov for løsninger. 
 

6.2. Rekkefølgetiltak, endringer samt begrunnelser om nødvendighet og tilordning 
Mange merknader handler om at mengden rekkefølgetiltak er stor. Flere ber om 
kostnadsberegninger. Forus Næringspark etterspør begrunnelser om nødvendighet og 
forholdsmessighet. 
  
Kommunene har vurdert temaet nærmere etter høring, se separat vedlegg om tilordning og 
begrunnelser for tiltakene i planen. Der framgår også hvilke rekkefølgetiltak som utgår eller får 
justert innhold. Endringene er også innarbeidet i bestemmelsesheftet. Temaet inngår ikke i 
tilleggshøringen fordi alle endringene er innenfor rammen av gjeldende planer og det hørte 
planforslaget.  
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Kommunenes vurdering er at det ikke er nødvendig å prioritere rekkefølgetiltak knyttet til kanalene 
av hensyn til flomrisiko. Kommunene anbefaler derfor at rekkefølgetiltak som handler om å 
reetablere vannmiljø utenfor kjerneområdene utgår. Andre rekkefølgetiltak utgår som følge av at 
grønnstrukturen er redusert i planen. Noen tiltak har fått noe endret innhold. Tiltak som handler om 
å bedre tilgjengeligheten for gående og syklende er fortsatt høyt prioritert. Tiltak som videreføres fra 
gjeldende reguleringsplaner er innarbeidet. 
 
Videre vurdering av eventuell reduksjon i rekkefølgetiltakene skjer etter at utredning om økonomisk 
gjennomførbarhet foreligger. 
 

6.3. Kjerneområdet Koppholen 
Merknader som er særlig tillagt vekt: 

- Merknader som omhandler stenging av Forusbeen og adkomstmuligheter til eiendommene 
- Opparbeidelse av kanaler og dammer 
- Størrelse og omfang av plassrommene 
- Lokalisering av handelsarealer innenfor Tvedt-senteret 
- Muligheten for en mer etappevis omforming av Forusområdet 
- Kravet om felles plan oppfattes som hemsko for utviklingen av området 
- Planen har for detaljerte krav og manglende fleksibilitet 

 
Endret avgrensning av kjerneområdet: 
Avgrensning endres slik at kjerneområdet inkluderer de to hovedkvartalene i Tvedt-senteret. 
Samtidig avkortes kjerneområdet tilsvarende i nabofeltene. Det foreslås ikke endring senterets 
handelsramme. Det totale arealet av kjerneområdet er ikke nevneverdig endret. Endringen av 
avgrensningen har flere hensikter: 

- Gi større fleksibilitet ved utarbeidelsen av detaljregulering for Tvedt-senteret, og ikke legge 
føringer som hindrer mer optimale planløsninger på mer detaljert plannivå. 

- Oppnå god sammenheng mellom den urbane aksen sør i kjerneområdet og plassrommet langs 
bussveien gjennom Tvedtsenteret. Hele torgrommet i nord-sør retning i kjerneområdet er omgitt 
av bebyggelse som planlegges med høye utnyttelser og stor befolkningskonsentrasjon. Derfor er 
det viktig å få en god sammenheng i området. 

 
De to kvartalene som utgjør dagens Tvedt-senter endres fra formål næring til kombinert formål, med 
underformål kontor, tjenesteyting, nærbutikk og bevertning. Feltene som blir liggende utenfor 
kjerneområdet beholder næringsformål som vist i høringsutkastet. Da blir arealformålene logiske ift. 
Intensjoner med arealene. «Tvedtparken» utgår og formålet endres fra grønnstruktur til næring. 
 
Stenging av veier: 
I bearbeidelsen legges til grunn at Forusbeen, Traktorveien og Åsenvegen på sikt skal stenges for 
ordinær biltrafikk. Det er særlig realiseringen av Bussvei C til Sola som har gjort stenging nødvendig. 
Planen må gi tydelige avklaringer om hvordan stenging skal gjennomføres. Nedenfor fragår et eget 
sett rekkefølgetiltak om stenging av veiene. Bestemmelsene gir noe fleksibilitet i hendelsesforløpet, 
og det kan fortsatt gå flere år før stenging skjer slik at berørte får tid til forberedelser. Men 
bestemmelsene viser tydelig at stenging skal skje: 

a. Ved etablering av kryssløsning for buss i krysset Forusbeen x Åsenveien og Bussvei C i Åsenveien 
skal Åsenveien stenges for biltrafikk og Forusbeen for gjennomkjøring i krysset Forusbeen x 
Åsenveien. Traktorveien stenges for gjennomkjøring samtidig med Forusbeen. 

b. Forusbeen og Traktorveien skal stenges for gjennomkjøring i krysset med Lagerveien (Bussveien) 
og urban akse skal være ferdigstilt senest når 120 000 m2 BRA innenfor kjerneområdet Koppholen 
er bygget ut. 
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c. Ved utbygging på KJ2E og KJ2J skal etableres ny felles adkomstvei til eiendommene i forlengelse av 
Fabrikkveien over kanalen. Dersom Forusbeen før dette stenges både fra øst og vest, skal ny 
adkomst sikres fra Fabrikkveien før siste stenging av Forusbeen. 

 
Nøyaktig utforming og plassering av adkomstveier inn mot kjerneområdet skal avklares i de to 
planene som følger av hensynssonene H810_1 og H810_2. Se kart nedenfor. Ved framtidig om- og 
tilbygging av Tvedtkvartalet etableres adkomst til østlige deler av Tvedtkvartalet fra rundkjøring i 
Maskinveien. Eksisterende adkomst fra rundkjøring i Forusbeen, legges samtidig ned. 
 

 
Figur 3. Framtidig veinett og adkomstveier etter stenging av Åsenvegen og Forusbeen. 

 
Hensynssoner for felles planer: 
Den opprinnelige hensynssonen i kjerneområdet deles i to soner for å lette planlegging og utvikling. 
De to hensynssonene har ulike plankrav, men også noen felles plankrav: 

- Område med urbane akse og del av områdene langs Forusbeen, mellom Maskinveien og 
Fabrikkveien (H810_1): Hensikten med planen er å legge rammer for et helhetlig grep av hele 
plassrommet i øst/vest retning langs Forusbeen, samt for den urbane aksen. Planen angir hvordan 
rekkefølgekrav knyttes til de ulike byggeområdene som ligger inn mot hensynssonen. I tilknytning 
til planen skal det lages en utomhusplan for hele planområdet. 

- Området rundt krysset mellom Forusbeen og Åsenvegen, i tilknytning til bussveitrasè C (H810_2): 
Planen skal ivareta alle trafikale problemstillinger i krysning mellom bussvei, gangveier, sykkelveier 
og adkomstvei inn mot kjerneområdet Koppholen. Planen skal også vise hvordan de grønne 
områdene innenfor hensynssonen skal løses. Utarbeidelse av planen bør knyttes til planlegging av 
trase for bussveien i området. 

 
Oppdaterte bestemmelser for hensynssonene H810_1 og H810_2 med krav om felles plan: 

a. Arealer innenfor den enkelte hensynssone skal reguleres samlet. 
b. Felles plan for H810_1 kan inneholde følgende arealformål: park, vann/kanal, forbindelser for 

gående og syklende, veier, urban akse (torg). Avgrensningen av den urbane aksen opp mot 
byggeområdene KJ2B og KJ2C kan justeres noe for å få en best mulig funksjonell 
sammenheng med torget i byggeområdene. 

c. Felles plan for H810_2 skal ivareta løsninger for krysset mellom Åsenveien og Forusbeen, i 
tilknytning til etableringen av bussveitrasè. Planen skal legge rammer for grøntområdene 
innenfor hensynssonen og utrede muligheten for åpne vannløsninger i området hvor 
kanalene møtes. 
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d. Planene skal vise nødvendige samferdselsanlegg som trasèer for gående og syklende og for 
adkomstveier inn i kjerneområdet. Planen skal vise torgarealer, oppholdssoner, 
sykkelparkering, park og kanaler. Planen skal vise bruk og kvaliteter i den urbane aksen. 

e. Planene skal utarbeide utomhusplaner, som skal vise uteromskvaliteter som torg og 
oppholdssoner, sykkelparkering, forbindelser for gående og syklende, adkomstveier, og 
opparbeiding av park- og kanalområdene. 

 

6.4. Urban flom, overvannshåndtering 
 
Merknader som er særlig tillagt vekt: Fylkesmannen stiller krav om redegjørelse og bearbeidelse med 
bakgrunn i avvik mellom ROS-analyse IKDP Forus og vannplanen vedrørende urban flom. 
 
Det er i tillegg påbegynt et arbeid med VA-avdelingene i de tre kommunen for å gjennomgå 
merknader knyttet til overvannshåndtering. Det jobbes videre med overvannshåndtering, 
vannkvalitet og dimensjoneringsberegninger frem mot 2. gangsbehandling for å harmonere 
bestemmelsene og å oppnå lik praksis ved detaljregulering og ved behandling av tekniske planer.  
 
Urban flom 
Det er i plankartet tegnet inn hensynssoner for flom på deler av golfbanen og videre sør i LNF-
områder i tråd med flomberegninger gjort i Vannplan for Forus. Det er i tillegg lagt inn hensynssone 
for flom langs samtlige kanaler i tråd med tilhørende grønnstruktur. Langs kanalene er hensynssonen 
flere steder bredere enn flomkartleggingen viser det er behov for. Dette gjøres for sikre noe mer 
areal enn beregningene viser tatt i betraktning uoversiktlige klimaendringer i fremtiden, dette 
medfører at flom blir vurdert i områder som grenser til flomutsatte områder. Ved detaljregulering 
/tekniske planer vil hensynssone for flom bli nøyaktig inntegnet. Det er i rekkefølgebestemmelsene 
fjernet opparbeiding av kanaler med tilhørende grønnstruktur utenfor kjerneområdene. 
 
Selv om vannplanen kun viser flomberegninger vest for E39 er det også lagt inn hensynssoner i 
grønnstruktur langs kanalene øst for E39. Dette gjøres fordi vi ønsker å ha samme prinsipp i hele 
planområdet, og en lik utforming også i øst er det beste informasjonsgrunnlaget vi har. Det er noen 
mindre avvik fra vannplanen som viser mindre flomutsatte områder i etablerte byggeområder. Disse 
områdene er bevisst ikke tatt med i planen, da dette løses som en del av overvanns og 
flomhåndtering ved tekniske planer på den enkelte tomt. 
 
ROS-analysen vil bli oppdatert til 2. gangsbehandling for å samsvare med tiltakene som er gjort i 
planen. Akseptkriteriene i ROS-analysen fungerer dårlig for flom fordi sannsynlighetsintervallene kun 
går opp til sjeldnere enn 50 år. 200-års flom havner innenfor denne kategorien. I oppdatert 
planforslag er flere av anbefalingene som framkommer i vannplanen, tatt inn i IKDP Forus, 
hovedsakelig ved bruk av hensynssone for flom. Planen viser flere hensynssoner for flom enn 
beregninger som er gjort i vannplanen. Det vil si at IKDP Forus går lenger i å forhindre 200-årsflom 
enn hva flomsimuleringen i vannplanen tilsier. 
 
I vannplanen blir det anbefalt å ikke tillate kjellere, denne anbefalingen er ikke tatt med i sin helhet i 
IKDP, men det er sikret i bestemmelsene 1.4.4 c: 
Det må påregnes at overvannet kan stå i flukt med terreng og at kjellere ikke kan være tilkoplet 
overvannsystem fra kjellernivå. 
 
Ved detaljregulering vil det uavhengig av dette være et krav at ROS-analyse belyser konsekvenser for 
flomfare for kjeller. 
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Bestemmelsene knyttet til hensynssone oppdateres slik: 
a. Ved planlegging av nye tiltak skal flomkapasiteten til vassdrag opprettholdes.  
b. Områder langs vassdrag som er utsatt for flom skal ikke bebygges. For tiltak i hensynssone for 

flomfare må det leveres dokumentasjon som avklarer flomkonsekvens. Dokumentasjon må gjøres 
av vassdragsteknisk fagkyndig. Det skal sikres at tiltak ikke påvirker flomkapasitet i andre deler av 
vassdraget eller nedslagsfeltet eller at det har negativ påvirkning for miljøtilstand i eller langs 
vannforekomsten.  

c. Alt planarbeid skal på et tidlig stadium håndtere flomrisiko for planområdet og avklare virkninger 
ellers i vassdraget. Bebygde tomter tillates ikke utbygd utover dagens situasjon. Dersom det er 
behov for sikringstiltak og/eller risikoreduserende tiltak i beredskapsmessig sammenheng, skal 
dette være etablert før byggingen kan igangsettes. 

 
På plankartet er vist hensynssone flom på golfbanens område vest for Forusbeen. Det er i tillegg lagt 
inn hensynssone i grønnstruktur langs alle kanalene både øst og vest for E39.  
 

6.5. Kjerneområder, formål som tillates etablert  
 
2020park har utarbeidet utkast til detaljplan for det som i realiteten omfatter hele kjerneområdet 
Forussletta nord. Et viktig grep i deres planforslag er å unngå adskilte kantiner for 
enkeltvirksomheter. Bevertning plasseres i 1. etasje i alle eller flere av bygningene med 
kontorvirksomhet og dekker virksomhetenes behov for kantiner. Det fører til at bevertning vanskelig 
kan holdes innenfor arealrammen til nærservice. 2020park belyser at foreslått ramme på 500 m2 
BRA til nærservice uansett anses som knapt. Fylkeskommunen fremmer faglig råd om at 
idrettsformål og fornøyelsespark ikke bør tillates i kjerneområdene fordi det strir mot prioritering av 
næringsliv og høy utnyttingsgrad.  
  
Styret har omtalt at det kan bli ønskelig å tillate noe kulturtilbud så lenge det ikke er i konkurranse 
med kommunenes sentre. Slike tilbud kan tillates innenfor formålet Tjenesteyting. Konsekvenser for 
andre sentre i kommunene må vurderes i hvert tilfelle. Høringsutkastet tillot plassering av 
idrettsformål og fornøyelsespark kjerneområdene øst for E39. Når det gjelder fornøyelse er det små 
anlegg som har vært drøftet å tillate. Treningssenter og Lekeland for barn framgår i veileder som 
underformål til hovedformålet Tjenesteyting, det er formål som kan beskrive intensjonen i planen. 
 
Arealrammen økes fra 500 til 1000 m2 BRA. Nærservice er sannsynligvis mer etterspurt tilbud for 
ansatte og virksomheter i kjerneområdene enn tilfellet er for nærhandel. Nærservice dekker 
tjenester slik som frisør, tannlege, lege, renseri. Treningssenter kan etableres i tillegg til rammen. Før 
høring vedtok styret å endre bestemmelse om nærhandel slik at den viser til en hver tids gjeldende 
ramme for «nærbutikk» i Regionalplan for Jæren. Det har blitt vurdert å endre til tilsvarende 
formulering om nærservice. Det anbefales ikke fordi Regionalplanen omtaler nærservice generelt og 
Forus har et noe annerledes behov for nærservice som knyttes til arbeidsplassene. 
 
Bestemmelser/retningslinjer oppdateres slik: 
  
Bestemmelse 2.4.2 Fellesbestemmelse til kombinertformål innenfor kjerneområder, endres til: 

• Innenfor kombinert formål åpnes det for næringsvirksomhet for kombinert virksomhet 
kontor/industri, tjenesteyting, nærbutikk og bevertning. Tjenesteyting omfatter næreservice 
definert i Regionalplan Jæren samt treningssenter. 

  
Bestemmelse 2.4.4 Forussletta nord, endres til 
I tillegg til formål omtalt i 2.4.2, tillates 
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a. Bolig kun (Kj 3D) 
b. Lekeland for barn 

  
Bestemmelse 2.4.5 Forussletta sør, endres til: 
I tillegg til formål omtalt i 2.4.2 tillates 

c. Bolig (kun Kj 4B og Kj 4E). Fordeling mellom bolig/næring avklares i reguleringsplan. 
d. Lekeland for barn 

  
Bestemmelse 2.5 b) om nærservice innenfor kjerneområdene endres til: 

• Nærservice. Det kan etableres nærservice per kjerneområde med samlet ramme på 1000 m2 BRA. I 
tillegg kan etableres 1,5% av BRA til kontorformål, til bevertning som plasseres i 1. etasje av 
kontorbygg. 

  
 

6.6. Utnyttingsgrad og arealstrategi 
I planarbeidet har kommunene jobbet med utbyggingspotensialet i flere faser. Her er de viktigste: 

- Stedsanalysen for IKDP Forus, utarbeidet av KAP, 2015 
- Utredning og valg av planprinsipp, 2016: Beregninger ble basert på områdeutnyttelse og 

overordnet nivå. Det ble belyst at Forus har et stort teoretisk (og faktisk) utbyggingspotensial 
tilgjengelig for videre utvikling. 

- Utredning av høringsutkastet. Her ble gjennomført en grov beregning av utbyggingspotensialet før 
digitale polygoner forelå. Beregningen ble lagt til grunn for konsekvensutredning. 

 
Flere av høringsuttalelsene til planen handler om redusert utnyttingsgrad i deler av planområdet. 
Mens planen var til offentlig ettersyn har også Forus Næringspark foretatt en beregning av 
utbyggingspotensialet. Prosjektgruppen har gjennomgått tallene igjen, og foretatt en ny beregning. 
Det er noe ulike metoder som er benyttet i disse beregningene. Vi har funnet feil i alle beregningene, 
det gjelder både prosjektgruppens beregninger og gjennomgangen av tallene fra FNP. Vår konklusjon 
er at utbyggingspotensialet i IKDP Forus høringsutkastet er redusert med 550 000 – 600 000 m2 BRA 
sammenlignet med gjeldende reguleringsplaner.  
 
Styret vedtok i møte 4. oktober 2018: «Det legges ikke opp til at det totale utbyggingsvolumet i 
planen reduseres». Vi legger derfor til grunn at utbyggingspotensialet skal økes med 550 000 – 600 
000 m2. 
 
Noen områder har utdaterte planer og er derfor ikke egnet for beregning av utbyggingspotensiale, 
det gjelder særlig Lura. Noen andre arealer er detaljregulert med høy utnyttelse med begrunnelse i 
forutsetninger som ikke lenger gjelder. 
 
Høringsutkastet har teoretisk utbyggingspotensiale på 3,4 – 4,0 mill. m2 BRA (usikkerhet skyldes ulike 
beregningsmetoder). Siste 10 års perioden er det i snitt bygd 35 000 m2 pr år. Hvis samme 
utbyggingsmengde legges til grunn fram til 2040, betyr det 700 000 m2 samlet utbygging innenfor 
planhorisonten. I utredning om økonomisk gjennomførbarhet vil vi få beregninger av det realistiske 
utbyggingspotensialet. Sannsynligvis har Forus mer utbyggingspotensial enn det som er realistisk å 
bygge ut fram til 2040. Og om det skulle skje at det blir arealmangel, har kommunene alle muligheter 
til å planlegge nye kjerneområder og/eller utvide de. 
 
Arealmangel er ikke en utfordring i planen, men det er en utfordring å utvikle Forus innenfor et 
plangrep som skaper vellykket næringsutvikling og endring av reisevaner. Planen for Forus må svare 
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på utfordringene som området har. Planforslaget er utarbeidet med bakgrunn i hovedmålene for 
planarbeidet og innebærer en omstrukturering av hvor ulike kategorier av virksomheter skal 
plasseres på Forus.  
 
En viktig forutsetning for plassering av økt utbyggingsmengde er at planens måloppnåelse ikke 
skal reduseres. Kriterier som er benyttet i arbeidet med å plassere høyere utnyttingsgrad er 
derfor: 

- Nullvekstmålet for personbiltransport skal overholdes. 
- Muligheter for utvikling av eksisterende og etablering av nye, rene industri- og lagervirksomheter 

skal ikke reduseres. 
- Muligheter for utvikling av eksisterende og etablering av nye kombivirksomheter skal ikke 

reduseres. 
- Muligheter for utvikling av de fire kjerneområdene for rene kontorvirksomheter skal ikke 

reduseres. 

 

Prosjektgruppen har også oppdatert utbyggingspotensialet med bakgrunn i redusert grøntstruktur 
for planen. Det oppdaterte planforslaget har økt byggeformål på 40 000 m2 pga. dette. 

Vi har jobbet prinsipielt med endringer for å sikre at arealstrategien i planen opprettholdes med ulike 
soner tilpasset transporttilgjengelighet. Under viser beskrivelsen av endringene -  at det oppnås store 
tall i nytt utbyggingspotensial som følge av justering av % i utnyttingsgrad. 

Videre har arbeidet med økt utbyggingspotensial fokusert på områdeutnyttelse og i begrenset grad 
vurdert økninger på nivået med kvartals-/byggeområde. Prosjektgruppen har sett muligheter for å 
øke utbyggingspotensialet ytterligere ved å gå inn i mer detaljerte studier av kjerneområdene og 
konkrete delfelt. Med unntak av Koppholen anbefales å holde på tidligere anbefalinger for 
kjerneområdene.  
 
Området tilknytta Kanalsletta, Solasplitten og generelt vest og nord for Koppholen kjerneområde ses 
på som ikke hensiktsmessig sted å øke utnyttelsen i særlig grad. Bakgrunnen for dette er at 
tilgjengelighet til kollektivtrafikk er svakere og og at området nord for Koppholen er velfungerende 
for dagens kombibedrifter.  

 
Følgende områder anbefales med økt utnyttingsgrad: 

• Industri- og lagersoner langs Løwenstrasse og Solasplitten får økt utnyttingsgrad fra 120% til 150% 
BRA. Da blir utnyttingsgraden i gjennomsnitt som i gjeldende reguleringsplaner for disse 
områdene. Kontorandelen per bygg reduseres fra 20% til 15%. Det gir mulighet for høyere tetthet 
av industri- og lagerbedrifter, uten risiko for at arealene utvikles til kombi- eller rene 
kontorvirksomheter. Dette øker utbyggingspotensialet med 130 000 m2 BRA. 

• Influensområde bussvei (400 meter sonen) deles i en indre og en ytre sone. Felt langs bussveien 
øst for Koppholen utgjør en indre bussveisone og får økt utnyttelse. Her er vurdert risikoen for at 
rene kontorvirksomheter gis anledning til å plasseres utenfor kjerneområdene. En slik utvikling blir 
uheldig fordi det reduserer attraktiviteten til kjerneområdene. Med bakgrunn i dette anbefaler vi 
at utnyttingsgraden økes fra 150 % til maks 165% i ytre og maks 190% i indre sone. Kontorandelen 
reduseres samtidig fra 70% til 60% per bygg for begge sonene. Konsekvensen blir at eventuelle 
bedriftsetableringer med mer enn 60% kontorandel skal plasseres i kjerneområdene. Med både 
indre og ytre sone for influensområde bussvei oppnås en økning på 440 000 m2 BRA. 

• To felt sør i kjerneområdet Koppholen får økt utnyttingsgrad. Dette er ikke medregnet i 
oppsummeringen av økt utbyggingspotensiale, men kommer i tillegg til det som beskrives over. 
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Figur 2. Oppdatert arealstrategi med todelt bussveisone. 

 
Figuren viser den nye soneinndelingen. På plankartet vises bussveisonen med todelt 
bestemmelsesområde og tilhørende bestemmelser om utnyttingsgrad. 
 
 

6.7. Nyere tids kulturminner  
Merknader som er særlig tillagt vekt: Fylkeskommunen tar opp at planen bør følge opp intensjon om 
bevaring som følger av Kulturminneplan for Stavanger. I tillegg foreslås at en del av Foruskanalen 
bevares, samt at en del av rullebanen fra gamle Forus flyplass i området sør/øst for der de tre 
kommunenes grenser møtes. 
 
Planfaglige kriterier som vektlegges i endret planforslag: Da bystyret i Stavanger vedtok 
Kulturminneplanen, ble det vedtatt at alle objekter som framgår i objektlisten til planen, skal 
planlegges for varig vern. Det legges til grunn at verneverdighet er vurdert i forbindelse med 
utarbeidelsen av Kulturminneplanen. 
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Generelt for hensynssone bevaring gjelder at kun retningslinjer tillates. Kun hensynssonen for 
bevaring av flystripen på Forus sørvest (H570_1) beholdes med bestemmelse fordi den allerede er 
sikret bevart i gjeldende reguleringsplan i Sandnes. Etter anbefaling fra fylkeskommunen har 
rådmannsgruppen vurdert muligheten for å bevare del av rullebanen ved Koppholen 7. Det frarådes 
og begrunnes med at den nevnte delen av flystripen lenger sørøst allerede er regulert til bevaring. 
 
Ved tilleggshøring er følgende nye objekter innarbeidet med hensynssone bevaring på plankartet og 
med tilhørende retningslinjer om bevaring: 

- Kanonstillinger, objekt nr. 280 og 281 i Kulturminneplan Stavanger. Den ene kanonstillingen 
ligger innenfor regulert grønnstruktur. Den andre ligger innenfor arealformål tjenesteyting og 
finnes i uteområdet til Forus Private Barnehage nord for grønnstrukturen. Hele 
grønnstrukturen samt del av barnehagetomta vises med hensynssone bevaring. 

- Hovedkontoret der Statoil ble etablert på Forus i 1977 finnes i kulturminneplanen til 
Stavanger. Bygningen vurderes som et av de viktigste symbolene på fastlandet for Stavanger 
som oljeby og Norge som oljenasjon. 

- Vedlikeholdshangaren ved Forus gamle flyplass finnes i kulturminneplanen. Byantikvaren i 
Stavanger anbefaler at bygningskonstruksjonen bevares. 

- Foruskanalen anses som kulturminne/krigsminne og fylkeskommunen anbefaler at en 
delstrekning bevares med dagens tverrsnitt. To strekninger er vist på plankartet, en langs 
Åsenvegen og en langs bussveien vest for bussbroen. Før sluttbehandling avklares hvilken av 
disse som sikres i planen. 

 
Følgende formulering tas inn som nye retningslinjer: 
Retningslinjer for hensynssone bevaring av kulturmiljø H570  
a. H570_2 Flyhangar som ble bygd i tilknytning til Forus flyplass under 2. verdenskrig. 

Bygningskonstruksjonen bør bevares. Alle tiltak skal forelegges byantikvaren i Stavanger. 
b. H570_3 Hovedkontoret der Statoil ble etablert. Bygg og anlegg bør bevares. Alle tiltak skal forelegges 

byantikvaren i Stavanger. 

c. H570_4 Kanonstillinger og andre rester fra andre verdenskrig bør bevares. Alle tiltak skal 
forelegges byantikvaren i Stavanger. 

d. H570_5 Del av Foruskanalen bør bevares. Alle tiltak skal forelegges byantikvaren i Stavanger/ 
kulturminnemyndighet i Sola. 

 
 

6.8. Bytte av formål på to delfelt i kjerneområde Forussletta sør 
 
I vurderinger lagt til grunn for uttegning av plankart, ble det anbefalt bolig kun øst for Fv44 
Forussletta. Dvs i delområde KJ4B og KJ4E, og i kombinert formål KF1 utenfor kjerneområdet. Ved 
gjennomgang av endringer til tilleggshøring, viser det seg at bolig er lagt inn i feil delområde. Formål 
bolig utgår i delområde KJ4D. Formål bolig legges inn i delfelt KJ4B. Dette har ingen konsekvenser for 
andre vurderinger. 
 
 

6.9. Plankrav 
 
I planens bestemmelser er vist et generelt plankrav om detaljplan før  
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Planen er utformet med tanke på at den skal kunne følges opp med private detaljplaner. Alternativer 
kunne vært å stille krav om områdeplaner eller felles detaljplaner. Kommunene ønsker ikke det av 
hensyn til ressursbruk og at det er krevende for private aktører å koordinere utarbeidelse av felles 
detaljplaner. 
 
Utfordringene er blant annet knyttet til oppfølging av kravet om felles parkering i kjerneområdene og 
helhetlig planlegging av rekkefølgetiltakene. 
 
Rådmennene drøfter alternativer og vurderer å presentere løsning i styremøtet. 
 
  

7. Rådmennenes vurdering 
 
Rådmennene er opptatt av at endringer skal øke planens måloppnåelse eller holde den uendret. 
 
Mål om næringsutvikling: Planen kan resultere i mindre slagkraftige kjerneområder, hvis resultatet 
rene kontorvirksomheter etableres langs bussaksene utenfor kjerneområdene. Da oppnår man ikke 
tiltenkt konsentrasjon av bebyggelse, korte avstander, opparbeidelse av kvaliteter gjennom 
rekkefølgekrav. 
 
Maksimal tillatt utnyttelse er økt i flere deler av planområdet. Rådmennene har lagt stor vekt på at 
endringene ikke skal redusere mulighetene for å utvikle eksisterende og etablere nye lager- og 
industribedrifter, ei heller kombibedrifter. 
 
Det oppdaterte planforslaget har mindre marginer når det gjelder sprang i utnyttingsgrad.  
Planstrategien er noe mindre robust og mindre motstandsdyktig mot variasjoner i saksbehandling og 
faren øker for at ulik oppfølging mellom kommunene får uheldige konsekvenser. 
 
Mål om energi og klima, miljøvennlig transport: 
Kommunene er avhengig av å lykkes med å nå nullvekstmålet for personbiltransport på Forus, slik 
som i alle andre deler av byområdet. Høyere normtall for parkering kan bidra til økt bilbruk. 
Rådmennenes vurdering er at p-norm på 0,5 plasser per 100 m2 BRA er restriktivt hvis man ser bort 
fra den store overkapasiteten som finnes allerede. Kommunene vurderer å starte et pilotprosjekt for 
smart deling av parkeringsplasser. Det kan dempe behovet for å bygge ut parkering. 
 
Det er viktig for måloppnåelsen at økt utnyttingsgrad i deler av planområdet ikke medfører at 
mengden arbeidsplasser øker utenfor bussveien. I oppdatert utkast er det sikret med at 
kontorandelen er redusert. 
 
Selv om flere rekkefølgetiltak forsvinner, går det i liten grad utover tilbudet til gående og syklende. 
Grønnstrukturen langs disse rutene opprettholdes også. 
 
Hensynssoner for flom og tilhørende bestemmelser skal øke bevisstheten om temaet i oppfølgende 
planer. 
 
Mål om stedsattraktivitet: 
Grønnstruktur er redusert etter høring. Det er en komplisert oppgave å planlegge regional 
grønnstruktur gjennom et etablert næringsområde. Det er særlig noen få litt større arealer som 
kunne gitt romlig opplevelse av å bevege seg eller oppholde seg i grønne omgivelser, som forsvinner. 
Kommunene har heller ikke introdusert mye nytt boligformål øst for E39 som kunne begrunnet en 
sterk prioritering i den østlige delen av planområdet. 
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Flere rekkefølgetiltak utgår og vil redusere ambisjonsnivået for ny grønnstruktur, forbindelser til 
rekreasjonsområder og opparbeidelsen av nye vannmiljø. 
 
Bevaring av kulturminner kan få positiv betydning for stedsopplevelsen og identiteten til Forus. 
Bevaring kan i seg selv føre til at stedene og bygningene verdsettes mer. Det kan også føre til at de 
får en sterkere profil i næringsområdet. Oppfølging av retningslinjene gjennom nye planer har til 
hensikt å sikre objektene for framtiden. 
 
Justeringer av bestemmelser for nærservice, bevertning med mer når det gjelder formål som tillates i 
kjerneområdene skal øke mulighetene for at tilbudet fungerer for virksomhetene og arbeidstakere på 
Forus. 
 
Arealstrategien i planen er prioritert høyt i bearbeidelsen av planen. Kjerneområdene har fortsatt en 
sentral betydning i planen. Tidligere vurderinger har vist at realisering av kjerneområdene vil bidra til 
å nå alle de tre hovedmålene for planen. Merknadene får fram at både myndigheter og 
næringsaktører og grunneiere er samstemt om at de bør etableres. Ingen uttaler skepsis til om det 
lar seg gjøre å etablere disse og hvilke motkrefter som kan medføre at det ikke skjer. 
 
Forus sin regionale betydning i ble utredet gjennom tre planprinsipper, og det er nyttig å vurdere 
oppdatert planforslag relatert til konklusjonen der. Det oppdaterte planforslaget legger fortsatt det 
komprimerte planprinsippet til grunn. Planen har søkt å finne en god balanse i å tilby nye kvaliteter 
av servicetilbud i kjerneområdene, men ikke slik at de konkurrerer med bysentre eller kommune- og 
bydelssentrene. Det er tilbudet mer enn det store utbyggingspotensialet som kan utgjøre en slik 
risiko. 
 

8. Gjennomføring av tilleggshøring og videre prosess 
 
Sak om organisering og delegering av mandat til styre for IKDP Forus ble behandlet i kommune-
/bystyrene høsten 2014 før planoppstart. Der var tilleggshøring omtalt. I saksforelegget som var til 
politisk behandling ble tilleggshøring omtalt slik: 
 
Uttalelser/merknader i høringen kan gjøre det ønskelig å fremme alternativløsninger eller endringer i 
planforslaget, som etter PBL krever utleggelse til offentlig ettersyn. Dette vil da anta form av 
tilleggshøring(er) der kun avgrensede deler av planforslaget legges ut til ny høring. Rådmennene 
vurderer at dette vil være en del av styrets arbeid med bearbeiding og innstilling av endelig forslag til 
plan, og at styret følgelig delegeres mandat til å gjennomføre tilleggshøring(er) dersom dette 
vurderes nødvendig. 
 
Kommune-/bystyrene vedtok under punktet om mandat blant annet: …........... d) Vurdering av 
innkomne merknader, herunder behov for og gjennomføring av tilleggshøringer, som grunnlag for 
innstilling av planforslag til kommunene som vedtar planen. 
 
Planen er at høringen starter siste uken før jul og varer ut januar, dvs. ca. 4 uker. Tilleggshøringen 
gjennomføres ved at brev sendes til overordnede myndigheter, Næringsforeningen og Forus 
Næringspark. I tillegg sendes brev til grunneiere som berøres negativt med endringer på plankartet. 
Informasjon om tilleggshøring legges på nettsiden til IKDP Forus. Alle som følger med på nettsiden får 
tilgang til all dokumentasjon og har mulighet til å levere uttalelse. Vi omtaler tilleggshøring på 
facebook-siden, med link til nettsiden. 
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Åpent møte under tilleggshøringen gjennomføres i januar, og arrangeres av de næringsansvarlige og 
Greater Stavanger i samarbeid med prosjektledelsen. Høringsinstansene inviteres spesielt til møtet. 
Både myndigheter og næringsaktører bør komme til orde i møtet. Ordførerne bør ha en sentral rolle i 
gjennomføringen av møtet. Målet med møtet er å øke innsikten om planens intensjoner om 
resultater. Og oppnå felles forståelse for problemstillinger og konsekvenser av planen. 
 
Etter at merknader er oppsummert og planen er oppdatert, fremmer rådmennene planen til 
sluttbehandling i styret, sannsynligvis i april. Deretter behandles planen i alle tre kommuner. Hvis alle 
tre kommunestyrer/bystyrer fatter likt planvedtak, er planen egengodkjent. Det kan skje i mai-juni. 
 
 

9. Forslag til vedtak 
 

1) Endringer innarbeides i planen som vist i kapittel 5 i denne saken: 
• Parkeringsnorm 
• Farehensyn høyspent 
• Plasskrevende varehandel 
• Hensynssone for kaldluftdrenering 

 
2) Oppdatert plankart og bestemmelser datert 06.12.2018 sendes på tilleggshøring, med 

henvisning til kapittel 6 i denne saken: 
• Kjerneområdet Koppholen og stenging av veier 
• Grønnstruktur 
• Endringer av rekkefølgetiltak 
• Flom og overvannshåndtering 
• Kjerneområder, formål som tillates 
• Utnyttingsgrad og arealstrategi 
• Nyere tids kulturminner 

 
 


