
 

 

   

 

 

Møteinnkalling 

 

 

 
 
 
Gruppe: STYRET FOR IKDP FORUS 
Møtested: Sandnes tomteselskap KF sine lokaler i Havnegaten 15 
Møtedato/ -tid: 31. januar 2019 kl. 09:30-11:00 
Deltakere: Stanley Wirak, Unni Østråt Egeland, Ole Ueland, Roar Johannessen, Christine 

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, Leif Aarthun Ims 
Prosjektgruppen, kommunikasjonsgruppen og næringsansvarlige. 

INNKALLING TIL STYREMØTE I IKDP FORUS 31.01.2019 

 
Sak nr.:  

27/18 Referat fra styrets møte 13. desember 2018, vedlegg 
 

28/18 Status i arbeidet med IKDP Forus, muntlig orientering v/ prosjektleder 
 

29/18 Begrenset tilleggshøring – oppdatert sak 
 

30/18 Eventuelt 
 

 
Med hilsen 
Christine Sagen Helgø, leder for styret i IKDP Forus 
 
 
Separate vedlegg: 

- Oppdatert plankart, revidert 23.01.2019 

- Oppdatert hefte, bestemmelser og retningslinjer, revidert 23.01.2019 

- Notat om tilordning av rekkefølgekrav og endrede rekkefølgekrav, revidert 24.01.2019 

- Konsekvensutredning med nytt kapittel om endringer, revidert 11.12.2018 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
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Møtereferat 

 

 
 
Gruppe: Styret for IKDP Forus 
Møtested: Sandnes rådhus, Formannskapssalen 
Møtedato/ -tid: 13. desember 2018 kl 13:00-15:00 
Møteleder: Christine Sagen Helgø Referent: Marit Storli 
Deltakere: Unni Østråt Egeland, Stanley Wirak, Ayan Jama, Kari Raustein, Roar Johannessen, 

Martin S. Håland, Ole Ueland, Ine Marit Bertelsen, 
Per Kåre Foss (observatør) 

Forfall: Solveig Ege Tengesdal (observatør) 
Kopi til: Vara: Olav Birkeland, Cecilie Bjelland, Heidi Bjerga, Stian Lie Hagen, Egil Olsen, 

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

PROTOKOLL FRA STYRETS MØTE 13.12.2018 

Sak nr.:  

23/18 Referat fra styrets møte 4. oktober 2018 
 
Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 

24/18 Muntlig orientering om planforslaget v/ prosjektleder 
Prosjektleder presenterte forslag til endringer i planen slik disse fremgår av revidert 
plankart samt reviderte bestemmelser og retningslinjer, datert 06.12.18.   
Følgende endringer er gjort i planforslaget:  

- Parkeringsnormen økes til 0,5 p-plasser per 100 m2 BRA   

- Plasskrevende varehandel videreføres som i gjeldende planer  

- 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 
- Lokale veier og sykkelruter vises på plankartet for å få bedre lesbarhet  

- Klimahensyn, kaldluftdrenering er vist på plankartet med hensynssone  
 

25/18 Begrenset tilleggshøring 
Styret drøftet det reviderte planforslaget og det kom frem momenter som ønskes 
vurdert før styret sender revidert forslag ut på tilleggshøring. Styret tar stilling til 
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innhold i tilleggshøring i nytt møte tidlig i januar. Blant annet følgende tema ble 
drøftet: 

- Konsekvenser av veistenginger og retning på adkomstveier 
- Lekeland og idrettsformål i kjerneområdene 

- Pkt. 2.4 Bestemmelser for handelsformål og nærservice innenfor 

kjerneområder (pbl §11-10, pkt 2). Pkt b. endres til: «Nærservice. Det kan 

etableres nærservice per kjerneområde med samlet ramme på 1000 m2 BRA. I 

tillegg kan etableres 5% av BRA til kontorformål, til bevertning som plasseres i 

1. etasje av kontorbygg.» 

- Pkt. 3.4 Utnyttelse og byggehøyder innenfor influensområde bussvei (pbl § 11-
9, pkt 5). Maks tillatt utnyttingsgrad i indre bussveisone økes fra 190% til 200%. 
Drøfting handlet særlig om eiendommen Grenseveien 6. 

 
Oversendelsesforslag ble fremmet av Ine Marit Bertelsen og Kari Raustein om 
endringer i «Bestemmelser og retningslinjer» datert 06.12.2018 og er gjengitt 
nedenfor. Endringer til tilleggshøring vedtas i neste styremøte, eller vurderes frem til 
sluttbehandling (hvis det ikke krever høring): 
 

Oversendelsesforslag fra Ine Marit Bertelsen: 

- Pkt. 2.3.4 endres til: «Innenfor kombinert formål åpnes det for 

næringsvirksomhet for kombinert virksomhet kontor/industri, tjenesteyting, 

kulturtilbud, nærbutikk og bevertning. Tjenesteyting omfatter næreservice 

definert i Regionalplan Jæren samt treningssenter.» 

- Pkt. 1.10.2, nytt punkt c: «20% av sykkelparkeringsplassene utformes for 

varesykler/ sykler med tilhengere.» 
 

Oversendelsesforslag fra Kari Raustein: 
- Pkt. 1.5.1 Rekkefølgetiltak om stenging av Åsenveien, Forusbeen og 

Traktorveien. Det vurderes om stenging av disse veiene er nødvendige, da disse 

er viktige gjennomgangsveier for hele Forus. 

- Pkt. 1.10.2 Sykkel. I pkt. b. bør første setning være «Sykkelparkeringsplasser 

skal hovedsakelig etableres ……». Ny setning etter denne: «Det vurderes også 

sykkelparkeringsplasser for ansatte i nærhet av dusjanlegg.» 

- Pkt. 1.11 Uteoppholdsareal på eiendommer. «Felles tilgjengelig 

uteoppholdsareal bør reduseres der eiendommer ligger like ved torg o.l.» 

- Pkt. 2.1 Fellesbestemmelser for kjerneområdene (Kj1-4). I pkt. e legges inn 

følgende setning: «det tillates noen korttidsplasser på bakkeplan». 

- Pkt. 2.1 Fellesbestemmelser for kjerneområdene (Kj1-4). I pkt. h legges til: «Det 

kan tillates uteservering». 

- Pkt. 2.2.1 Særskilt om Kanalsletta bestemmelsesområde KJ-1. Andre setning i 

pkt. b. «Påbygget skal være underordnet hovedbygget» utgår. 

- Pkt. 2.2.4 Særskilt om Forussletta sør bestemmelsesområde KJ-4. Pkt. b om 

siktlinjer tas ut i sin helhet. 

- Pkt. 3.4 Utnyttelse og byggehøyder innenfor influensområde bussvei (pbl § 11-

9, pkt 5). Pkt. b om maks byggehøyde utgår i sin helhet. 

- Pkt. 4.3 Utnyttelse og byggehøyder utenfor influensområde bussvei (pbl §11-9, 

pkt 5). Pkt. a om maks byggehøyde utgår i sin helhet. 

- Pkt. 5.3 Bestemmelser for handelsformål (pbl § 11.10 pkt 2). Til pkt. b. Tvedt-

senteret har i dag 47.000 kvm som ikke er tatt inn i planen. Bestemmelsene 
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oppdateres til å ivareta dagens utnyttelse. Det legges inn i bestemmelsene 

tillatelse for volumstore forretninger som ikke naturlig hører hjemme i 

bysentrene – f.eks. Biltema, Toys R Us o.l. 

Annet:  
Det er allerede berammet et møte med Næringsforeningen 23.01. Styret ønsker at det 
reviderte planforslaget som forelå forut for dette styremøtet (versjon 06.12.18) sendes 
Næringsforeningen før møtet, og legges til grunn for deres eventuelle innspill. Styret vil 
be om konkrete tilbakemeldinger fra Næringsforeningen. 
 
Vedtak: 

- Endringer i planforslaget som vist i revidert plan og bestemmelser datert 

06.12.2018, tas foreløpig til orientering. 

- Innspillene som kom frem i styrets diskusjon, samt oversendelsesforslag fra 

styremedlemmer vurderes frem til neste styremøte. 

- Styret vedtar i neste møte hvilke av oversendelsesforslagene som skal høres. 

  
26/18 Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 
 

 
Referatet er foreløpig utgave og godkjennes i styremøte.  
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Sak 29/18  Begrenset tilleggshøring 

 
Vedlegg, separat:  Oppdatert plankart revidert 23.01.2019 
Vedlegg, separat:  Notat om rekkefølgetiltak og begrunnelser om nødvendighet rev. 24.01.2019 
Vedlegg, separat  Oppdaterte bestemmelser revidert 23.01.2019 
Vedlegg, separat:  Konsekvensutredning revidert 11.12.2018  
 

1. Bakgrunn 
Offentlig ettersyn og høring ble avsluttet 15. september. Alle mottatte merknader er 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. En del endringer i kapittel 6 trenger ikke høring, men tas med her for å vise en 
helhetlig status i arbeidet. Styret har mandat til å vedta innhold i tilleggshøring. 
 
Saken er oppdatert etter styrets behandling 13. desember 2018. Kapittel 4 er nytt og sammenstiller 
alle innspill som ble drøftet i styremøtet og innspill som kom som oversendelsesforslag i møtet. 
Kapittel 6 er oppdatert slik at det framgår innledningsvis for hvert tema hva som er endret på 
plankartet og i bestemmelser. Noen flere endringer er gjort i bestemmelser og tas med til 
tilleggshøringen. 
 
Vi jobber kontinuerlig med å justere innhold i plandokumentene. 
 

2. Sammendrag 

 
 
Endringene i planen etter høring følger opp hensyn som flere har fremmet i merknader. Kapittel 6 
beskriver alle endringer som foreslås i planen ved tilleggshøring. Her oppsummeres endringer som 
har fått mye oppmerksomhet i merknader: 

• Lokale veier og sykkelruter vises på plankartet for å få bedre lesbarhet 

• Utnyttingsgraden øker flere steder, men arealstrategien opprettholdes 

Planforslaget ved tilleggshøring er endret innenfor de tema der det har kommet mange innspill i 
høringen. Tema som er viktig for å sikre måloppnåelse i henhold til overordnede samfunnsmål, er 
fortsatt høyt prioritert. Generelt er tema som berører mål om miljøvennlig mobilitet fortsatt 
prioritert, mens tema som berører mål om stedskvaliteter er lavere prioritert i det reviderte 
planforslaget. 
 
De største endringene: Mindre grønt og høyere utnyttelse 
De største endringene på plankartet er at flere områder som var foreslått omdisponert til 
grønnstruktur, foreslås endret tilbake til byggeformål. Det gjelder noen større arealer i 
kjerneområdet Koppholen og noen områder på Forus øst og Lura. Grønnstrukturen som beholdes 
ved tilleggshøring, er prioritert utfra behovet for attraktive forbindelser for gående og syklende.  
 
Den andre store endringen er at utnyttingsgraden økes både langs bussvei utenfor 
kjerneområdene, og i de ytre områdene som er tiltenkt industriformål. Arealstrategien med soner 
for ulike næringskategorier og etablering av kjerneområdene beholdes i planen. 
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• Grønnstruktur er redusert flere steder i planområdet 

• Flomhensyn ivaretas ved at arealer sikres med hensynssoner 

• Flere rekkefølgetiltak har endret innhold eller fjernes 

• Formål og arealrammer som tillates i kjerneområdene justeres 

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

• Plasskrevende varehandel videreføres som i gjeldende planer 

• Parkeringsnormen økes, men er fortsatt innenfor byvekstavtale og overordnede målsettinger 

• Bestemmelser om sykkelparkering er oppdatert etter innspill fra styremedlemmer 

• Nyere tids kulturminner søkes bevart gjennom hensynssoner 

• Klimahensyn, kaldluftdrenering er vist på plankartet med hensynssone 

• Noen andre bestemmelser er også justert, for eksempel støy, og energiforsyning i bygg. 
 
Følgende dokumenter er foreligger ved tilleggshøring: 

- Plankart med temakart, revidert 23.01.2019 

- Bestemmelser og retningslinjer, revidert 23.01.2019 

- Konsekvensutredning med nytt kapittel om endringer, revidert 11.12.2018 

- Notat om begrunnelse om nødvendighet av rekkefølgetiltak og tilordning, revidert 24.01.2019 
 

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 revidert planforslag. 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. 
 

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. 
  

 

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 Bussvei 

videreføres. 

• Alle tre 

næringskategorier i 

http://www.ikdpforus.com/
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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 6. 
 

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 
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. 

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

 

Reduksjon av grønnstruktur 
og tilhørende 
rekkefølgetiltak utløser 
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 

Med bakgrunn i innspillene, er 
anbefalingene til høring vurdert på nytt. 
Rådmennenes vurdering er at muligheten 
for framtidig grønnstruktur skal sikres i 

Plankart oppdateres øst for 
Svanholmen og nytt 
feltnavn N1 påføres 
plankartet. 
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Fylkesrådmannen har merknad om å sikre 
regional grønnstruktur øst–vest gjennom 
planområdet. 
 
Equinor og Seabrokers Eiendom AS 
ønsker at hensynsonen utgår. 

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.   

 
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 
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. Bestemmelsene 
oppdateres for å samsvare 
med rettingen.  

Utnyttingsgrad: 
Forus Næringspark og Næringsforeningen 
er blant mange som har uttalt seg kritisk 
til redusert utnyttingsgrad i deler av 
planområdet. 
 
Fylkesrådmannen kommenterer at det er 
forsvarlig å tillate 
kombinasjonsvirksomheter langs Bussvei. 
Det begrunnes med at det er 
overkapasitet på arealer til kontorformål 
og at Regional næringsarealstrategi peker 
på begrenset areal til industri og 
kombinasjonsvirksomhet. 

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 

Foreslåtte bestemmelser om parkering tar 
utgangspunkt i en norm på 1 plass per 100 
m2, noe som er sammenlignbart med andre 
relevante områder. Fordi Forus har en stor 
eksisterende reserve, kan man fortsatt 

Parkeringsnorm endres til 
0,5 p-plasser pr 100 m2 i 
bestemmelsene. 
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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.  

bygge mye med 0,3 plass per 100 m2 BRA 
før det nivået er nådd. Mottatte merknader 
belyser ikke problemstillinger det gir eller 
muligheter for å benytte denne ressursen 
for nye etableringer. 
 
Se kapittel 6.11 for mer grundig 
gjennomgang av temaet. 
 
Beregninger og vurderinger av 
måloppnåelse relatert til nullvekstmålet 
blir oppdatert når realistisk 
utbyggingspotensiale foreligger i 
konsulentrapport. 

Bestemmelsen om at 
parkering skal etableres i 
separate bygg felles for flere 
eiendommer innenfor 
kjerneområdene 
videreføres. 
 
Felles parkeringsanlegg ved 
Maskinveien 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 
er rettinger uten at det utløser 
tilleggshøring.  

Bestemmelsene vil 
gjennomgås frem mot 
endelig vedtak av IKDP 
Forus, og ytterligere mindre 
endringer kan bli aktuelle 
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 i 
noen uttalelser. 
 

 
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 

 
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. 
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planlegge og gjennomføre tiltak som gjør 
at overgangen fungerer best mulig. 
 
Alternativt stengingsforslag som er 
mottatt, frarådes fordi det fjerner en 
veiarm i en overordnet samlevei 
(Forusbeen sør) slik at veisystemet blir 
mindre logisk. 
 

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. 
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 
adkomstveier til eiendommene skal løses 
innenfor grønnstrukturen og i kommende 
felles planer.  

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 merknader. 
 

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

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. 
 
Samme gjelder forslag om endringer 
vedrørende nærservice. 

 
Endrede bestemmelser om 
formål utløser 
tilleggshøring. 
 

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 

Rådmennene har vurdert følgende: 
Planen utarbeides og skal vedtas av tre 
kommune- og bystyrer. Det stilles derfor 

Bestemmelsene og andre 
løsninger vil vurderes 
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koordinering mellom kommunene ved 
oppfølging av planen. Dette gjelder 
hovedsakelig dispensasjoner og 
detaljreguleringer med avvik fra IKDP 
Forus.  

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.    

ytterligere frem mot vedtak 
av IKDP Forus.  

 
 

4. Behandling av oversendelsesforslag til styremøtet 13. desember 
 
I styremøtet 13. desember ble drøftet noen spesifikke tema og det ble fremmet flere 
oversendelsesforslag. Nedenfor er endringsforslagene gjengitt og vurdert med anbefaling. 
 

 
Innspill i styremøte 13. desember 

(Henvisninger til pkt i bestemmelser 
viser til utgaven som ble sendt til 

styremøtet 13. desember.) 
 

 
Vurdering og anbefaling om oppfølging 

En motforestilling mot stenging av 
Forusbeen er at det blir lenger vei å 
kjøre for å komme til E39. I styremøtet 
ble det spurt om muligheten for å snu 
adkomstveien slik at man kan kjøre 
mot øst i retning E39, i stedet for mot 
vest. 
 

Vi vurderer at det er mulig å snu adkomstveien. Det er 
hensynet til grønnstruktur og bussvei som har ført til 
anbefaling om å lede adkomstveier mot vest. Eventuell 
endring bør skje før tilleggshøring slik at myndigheter får 
uttale seg om konsekvenser for Bussveien. 
 

Lekeland/fornøyelse idrettsformål bør 
tillates i i kjerneområdene øst for E39. 
 

Underveis i planprosessen har det vært vurdert at 
idrettsformål og anlegg for fornøyelse kan tillates på 
Forus øst for E39 som del av utvikling til flerfunksjonelt 
byområde. 
 
Idrettsformål tillates ikke som underformål hverken til 
«Næringsformål» eller «Kombinert bebyggelse og 
anlegg». Vi anbefaler at idrettsformål ikke tillates i IKDP 
Forus. Både Stavanger og Sandnes kan fremme spesifikke 
idrettsanlegg som endringer i sine kommuneplaner 
uavhengig av IKDP Forus. 
 
Fornøyelsespark ble benyttet som formålsbetegnelse ved 
hovedhøring. Dette indikerer andre størrelser og formål 
enn det som har vært intensjonen å tillate. Det kan heller 
ikke være underformål til «Næringsformål» eller 
«Kombinert bebyggelse og anlegg». Lekeland for barn 
finnes som begrep i Veiledning til forskrift om 
arealformål. Tilfeldigvis heter et eksisterende anlegg på 
Forus Leos Lekeland. Det vurderes ikke som god nok 
grunn til å endre formelt begrep i planen. Vi anbefaler at 
Lekeland for barn tillates i kjerneområdene på 
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Forussletta sør og Forussletta nord. Se bestemmelsenes 
pkt 2.8.4. og 2.8.5. 
 

Pkt. 2.4 Bestemmelser for 
handelsformål og nærservice innenfor 
kjerneområder (pbl §11-10, pkt 2). Pkt 
b. endres til: «Nærservice. Det kan 
etableres nærservice per 
kjerneområde med samlet ramme på 
1000 m2 BRA. I tillegg kan etableres 
5% av BRA til kontorformål, til 
bevertning som plasseres i 1. etasje av 
kontorbygg.» 
 

Etter nærmere vurdering anbefaler vi at tillegget om 
bevertning utgår fordi bestemmelse i pkt. 2.1 h. gir 
ubegrenset tilgang til etablering av bevertning i 1. etasjer 
i kjerneområdene. Det framkommer i pkt. 2.8.2 at 
bevertning holdes utenfor rammen til nærservice. 
I dette ligger også en vurdering om at omfang på 
bevertning vil bli tilpasset etterspørsel, og at det ikke er 
stor risiko for at kjerneområdene på Forus vil utvikles til 
regionale målpunkt med utgangspunkt i tilbud på 
bevertning. 
 

Pkt. 1.10.2 Sykkel. I pkt. b. bør første 
setning være «Sykkelparkeringsplasser 
skal hovedsakelig etableres ……». Ny 
setning etter denne: «Det vurderes 
også sykkelparkeringsplasser for 
ansatte i nærhet av dusjanlegg.» 
 

Vi har vurdert hele pkt. 1.10.3 om sykkelparkering på nytt 
etter at flere innspill er blitt lagt til. Plassering framgår nå 
med større fleksibilitet, men overbygg vektlegges. 
Plassering bør kunne avklares på neste plannivå og 
tilpasses stedlige forhold. 
 

Pkt. 1.10.2, nytt punkt c: «20% av 
sykkelparkeringsplassene utformes for 
varesykler/ sykler med tilhengere.» 
 

Vi anbefaler: «Minimum 5 % av sykkelplassene skal 
tilrettelegges for større sykler/sykkelhenger.» Se pkt 
10.3.2 c. 

Pkt. 1.5.1 Rekkefølgetiltak om 

stenging av Åsenvegen, Forusbeen og 

Traktorveien. Det vurderes om 

stenging av disse veiene er 

nødvendige, da disse er viktige 

gjennomgangsveier for hele Forus. 

 

Fem alternativer ble utredet: Rapport: Forus vest - 
trafikkvurderinger av alternativt vegnett 
Alle alternativene får konsekvenser, forutsatt at Bussvei C 
skal føres gjennom krysset Forusbeen/Åsenvegen. 
Rådmennene og Statens vegvesen anbefaler alternativ 
med veistenging som ble vist ved hovedhøring, og det er 
fulgt opp med flere avklaringer i bearbeidelsen av planen. 
Styret har mulighet til å velge alternativ uten stenging, 
men det har andre uheldige konsekvenser mht 
arealinngrep og forbindelser for gående, syklende og 
biltrafikk. I anbefalt alternativ er det mulig å endre 
retning på adkomstveier slik at eiendommer får 
tilknytning mot øst i stedet for mot vest. 

Pkt. 1.11 Uteoppholdsareal på 

eiendommer. «Felles tilgjengelig 

uteoppholdsareal bør reduseres der 

eiendommer ligger like ved torg o.l.» 

Dette innspillet bør innarbeides/bearbeides. Det er ikke 
kjerneområdene som har vært viktig å ivareta i denne 
bestemmelsen. Vi anbefaler at vi jobber mer med 
bestemmelsen fram til endelig behandling av planen. Det 
kan skje uavhengig av tilleggshøring. 
 

Pkt. 2.1 Fellesbestemmelser for 

kjerneområdene (Kj1-4). I pkt. e legges 

inn følgende setning: «det tillates 

noen korttidsplasser på bakkeplan». 

Intensjon om å tillate noen p-plasser på bakkeplan bør 
innarbeides. Vi anbefaler at vi jobber mer med 
bestemmelsen fram til endelig behandling av planen. Det 
kan skje uavhengig av tilleggshøring. 
 

https://ikdpforusdotcom.files.wordpress.com/2018/06/forus-vest-trafikkvurderinger-av-alternative-lc3b8sninger.pdf
https://ikdpforusdotcom.files.wordpress.com/2018/06/forus-vest-trafikkvurderinger-av-alternative-lc3b8sninger.pdf
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Pkt. 2.1 Fellesbestemmelser for 

kjerneområdene (Kj1-4). I pkt. h legges 

til: «Det kan tillates uteservering». 

Innspillet er i tråd med ønske om utendørs aktivitet og 
møteplasser i kjerneområdene. Anbefales innarbeidet. 

Pkt. 2.2.1 Særskilt om Kanalsletta 

bestemmelsesområde KJ-1. Andre 

setning i pkt. b. «Påbygget skal være 

underordnet hovedbygget» utgår. 

Anbefaler i tråd med innspillet at «Påbygget skal være 
underordnet hovedbygget» utgår. 

Pkt. 2.2.4 Særskilt om Forussletta sør 

bestemmelsesområde KJ-4. Pkt. b om 

siktlinjer tas ut i sin helhet. 

Bestemmelsen fungerer ikke slik den sto ved 
hovedhøring. Sandnes bør vurdere muligheter for å sikre 
siktlinjer i detaljplaner. 
Innspillet er fulgt opp, punkt b. utgår. 

Pkt. 2.3.4 endres til: «Innenfor 

kombinert formål åpnes det for 

næringsvirksomhet for kombinert 

virksomhet kontor/industri, 

tjenesteyting, kulturtilbud, nærbutikk 

og bevertning. Tjenesteyting omfatter 

næreservice definert i Regionalplan 

Jæren samt treningssenter.» 

Tas inn, men avgrenset til kjerneområdene Forussletta 
nord og Forussletta sør. Det begrunnes med at disse 
kjerneområdene ligger i områder med blandet 
arealformål og som får mer boligbebyggelse i framtiden. 
Denne forskjellen mellom kjerneområdene har også vært 
drøftet i tidligere fase av planarbeidet. 
Kulturformål tillates innenfor arealrammen til 
kulturformål. 
 

Pkt. 3.4 Utnyttelse og byggehøyder 

innenfor influensområde bussvei (pbl 

§ 11-9, pkt 5). Maks tillatt 

utnyttingsgrad i indre bussveisone 

økes fra 190% til 200%.  

Styrets drøfting handlet særlig om 

eiendommen Grenseveien 6. 

Rådmannsgruppen har vurdert økt utnyttingsgrad 
spesielt to eiendommer: Equinor Forus vest og 
Grenseveien 6 på Forus øst. 
 
Svanholmen 8 (Equinor Forus vest) 
Det foreligger godkjent detaljregulering fra 2016 som 
tillater høyere utnyttingsgrad enn det IKDP Forus 
anbefaler. Utbygging vil øke attraksjonen til 
kjerneområdet Koppholen og til bussveilinjen langs 
eiendommen. Rådmannsgruppen anbefaler at del av 
eiendommen som ble regulert i 2016 tillates 
utnyttingsgrad på 200%. 
Rådmannsgruppen har vurdert å innlemme eiendommen 
i kjerneområdet Koppholen. Det ville fått følger for tillatt 
kontorandel og tyngre belastning av rekkefølgetiltak. 
Kjerneområdet er allerede stort i utbredelse og 
utbyggingspotensiale og ytterligere utvidelse frarådes. 
 
Grenseveien 6 (ABP) 
Etter gjennomført høring av planen har kommunene 
mottatt innspill fra Asset Byout Partners om at 
eiendommen er aktuell for plassering av selskapet Vår 
Energi. De ber om utvidelse i tråd med gjeldende 
regulering.  
Rådmannsgruppen vurderer at utbygging vil kreve ny 
detaljreguleringsplan etter lovverket, gjeldende plan fra 
2005 anses som utdatert. 
Området er nært tilknyttet grøntstruktur og 
boligområder samt en noe bedre tilknytning til ny, 
kommende bussvei enn overordna vegnett. Derfor kan 
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attraksjonen for kombibedrifter være lavere her enn i 
øvrige områder langs bussvei, som har gunstigere 
påkobling til overordna vegnett. En utbygging her kan gi 
attraksjon for ny, kommende bussvei. Utbygging kan 
være aktuelt fordi bussvei er nært forestående og kan gi 
reelle alternativer til bilbruk for ansatte/besøkende. 
 
Rådmannsgruppen anbefaler at begge eiendommene 
vises med utnyttingsgrad på 200%. Det framgår i 
bestemmelse pkt 3.4 a. med henvisning til felt N2 og N3 
som er avgrenset på plankartet. 
 
Begge eiendommene beholdes med tillatt kontorandel på 
60%, samme som gjelder for influensområdene for 
bussvei utenfor kjerneområdene. Da kan eiendommene 
ha lik tilordning av rekkefølgetiltak som gjelder for øvrige 
områder utenfor kjerneområdene. 
 

Pkt. 3.4 Utnyttelse og byggehøyder 

innenfor influensområde bussvei (pbl 

§ 11-9, pkt 5). Pkt. b om maks 

byggehøyde utgår i sin helhet. 

Byggehøyder har betydning for det helhetlige inntrykket 
og identiteten til Forus i framtiden. Det har vært en 
intensjon å skape noen målpunkter (kjerneområdene) 
som skiller seg fra resten av næringsområdet. Ved 
utarbeidelse av bestemmelsen ble vurdert eksisterende 
byggehøyder på Forus. De høyeste kontorbyggene har 4-
5 etasjer. Kanalsletta har noen nyere bygninger som er 
høyere, men disse ligger i utpekt kjerneområde. Apply-
bygget ved Solasplitten er et unntak som ligger utenfor 
kjerneområdene. 
Med maks tillatt utnyttingsgrad på 150-200% BRA, vil 
bebyggelse på 4 etasjer oppta 40-50% av eiendomsareal. 
Bygningshøyde på 20 meter står i forhold til bygninger på 
4-5 etasjer. 
Vi anbefaler at maks tillatt bygningshøyde på 20 meter 
opprettholdes slik at kjerneområdene framstår som 
markører med tettere og høyere bebyggelse enn 
omgivelsene.  

Pkt. 4.3 Utnyttelse og byggehøyder 

utenfor influensområde bussvei (pbl 

§11-9, pkt 5). Pkt. a om maks 

byggehøyde utgår i sin helhet. 

Se vurdering og anbefaling over. 

Pkt. 5.3 Bestemmelser for 

handelsformål (pbl § 11.10 pkt 2). Til 

pkt. b. Tvedt-senteret har i dag 47 000 

kvm som ikke er tatt inn i planen. 

Bestemmelsene oppdateres til å 

ivareta dagens utnyttelse. Det legges 

inn i bestemmelsene tillatelse for 

volumstore forretninger som ikke 

Gjeldende ramme på 15 000 m2 BRA ble satt med 
foreldet definisjon av handelsareal når det gjelder hvilke 
arealer som ble medregnet i handelsareal og egne 
bestemmelser for møbler og hvitevarer. Derfor er også 
eksisterende bygningsmasse på 47 000 kvm utviklet 
under andre rammebetingelser. Rammen bør oppdateres 
i hht nye bestemmelser og med bakgrunn ny regionalplan 
og regional handelsanalyse. 
 
Bestemmelser om plasskrevende varehandel anbefales 
videreført som i gjeldende planer. 



 
 

15 
Side 15 av 59 

 

naturlig hører hjemme i bysentrene – 

f.eks. Biltema, Toys R Us o.l. 

 

5. Status i arbeid med økonomisk gjennomførbarhet 
 
Asplan Viak er tildelt oppdrag med å beregne kostnader til rekkefølgetiltakene og realistisk 
utbyggingspotensiale i planen. Oppdragene 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. Derfor utarbeider vi et notat som 
presenterer flere alternativer av kanaltverrsnitt og opparbeidelse av vannmiljø som spenner fra enkel 
løsning med bruk av overvann til mer ambisiøs løsning med utskifting av del av kanalkonstruksjonen. 
Løsning som velges bør være tilpasset stedet og de utfordringene man møter. Aktuelle løsninger 
avklares gjennom rådføring med Forus Næringspark, Bymiljø og utbygging i Stavanger kommune og i 
prosjektsamarbeidet på tvers av kommunene. I styremøtet 31. januar presenteres status vedrørende 
kanaltverrsnitt og vannmiljø. 
 
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. 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. De er orientert om at konsulentrapporten ikke vil foreligge før tilleggshøring. 
 
Styret presiserte den 04.10.18 følgende føring for arbeidet med rekkefølgetiltak som rådmennene 
vurderer at vil være fulgt opp i det endelige planforslaget: «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.» 
 

6. Endringer i planen ved tilleggshøring 
I dette kapittelet beskrives tema og områder som rådmannsgruppen anbefaler sendes ut på en 
begrenset tilleggshøring. Endringer i bestemmelsene framgår både i vedlagt hefte og for hvert tema 
og område nedenfor. 
 
Vi jobber kontinuerlig framover mot sluttbehandling med å gjøre justeringer i plandokumentene. 
Mange av endringene nedenfor krever ikke tilleggshøring. Vi tar dem likevel med nå, ettersom de 
allerede er vurdert og konkludert. 
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6.1 Plankartet, lesbarhet 

 
Mottatte merknader om plankartet og vurderinger av endringer ved tilleggshøring: 
 
I merknadene kommer det fram 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. Dette grepet 
medfører ikke formelle endringer, men får bedre fram sammenhenger i infrastrukturen. 
 
Intensjonen med ny grønnstruktur er mange steder å danne attraktive ruter for gående og syklende. 
Det blir tydeligere når sykkelrutene nå er vist stiplet langs grønnstruktur. I flere tilfeller vil en stor del 
av bredden til grønnstruktur belegges med asfalterte sykkelveier. Forbindelser for gående er fortsatt 
vist på temakart, men flere av disse følger også grønnstruktur som er vist på plankartet. 
 
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. 
 
 
 

Planutkast ved hovedhøring Planutkast ved tilleggshøring 

Lokale veier og sykkelruter var vist på temakart 
ved siden av hovedkartet: 

 

 

Lokale veier og sykkelruter vises på 
plankartet for å få bedre lesbarhet. Temakart 
for veinett og sykkelruter utgår. Dette 
medfører ikke formelle endringer. 
 
Eksempel på hvordan veinett og sykkelveier 
vises på plankartet ved tilleggshøring: 
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6.2 Utnyttingsgrad og arealstrategi 

 

Planutkast ved hovedhøring Planutkast ved tilleggshøring 

Næringsformål kjerneområder: 
2.3.2 Utnyttelsesgrad og byggehøyder (pbl § 
11-9, pkt 5) 
a. Minimum og maksimum tomteutnyttelse 

skal være i tråd med tabellen nedenfor. Ved 

utbygging i etapper tillates en lavere 

utnyttelsesgrad enn tabellen nedenfor 

viser, dersom planen samlet sett innfrir krav 

til utnyttelse. 

Felt Minimum 
u-grad 

Maksimum 
u-grad 

Kanalsletta 

Kj1-A 200 250 

Kj1-B 250 300  

Kj1-C 200 250  

Koppholen 

Kj2-A 250 300 

Kj2-B 250 300 

Kj2-C 250 300 

Kj2-D 250 300 

Kj2-E 250 300 

Kj2-F 200 250 

Kj2-G 200 250 

Kj2-H 300 * 

Kj2-I 200 250 

Forussletta nord 

Kj3-A 250 400 

Kj3-B 250 300 

Forussletta sør 

Kj4-A 150 250 

*Det tillates høyhus, utnyttelsesgrad fastsettes i 
detaljregulering, se bestemmelse i kap 2.1 pkt l. 
 
Kombinert formål kjerneområder: 
2.4.1 Utnyttelsesgrad og byggehøyder (pbl § 
11-9, pkt 5) 
Minimum og maksimum utnyttelse pr tomt skal 
være i tråd med tabellen nedenfor: 

Felt Minimum 
u-grad 

Maksimum 
u-grad 

Kanalsletta 

Kj1-D 250 300 

Kj1-E 250 300 

Koppholen 

Kj2-J 250 300 

Kj2-K 250 300 

Forussletta nord 

Kj3-C 250 400 

Kj3-D 250 300 

Næringsformål kjerneområder: 
2.7.2 Utnyttelsesgrad og byggehøyder (pbl § 
11-9, pkt 5) 
a. Minimum og maksimum tomteutnyttelse 

skal være i tråd med tabellen nedenfor. Ved 

utbygging i etapper tillates en lavere 

utnyttelsesgrad enn tabellen nedenfor 

viser, dersom planen samlet sett innfrir krav 

til utnyttelse. 

Felt Minimum 
u-grad 

Maksimum 
u-grad 

Kanalsletta 

Kj1-A 200 250 

Kj1-B 250 300  

Kj1-C 200 250  

Koppholen 

Kj2-E 250 300 

Kj2-F 200 250 

Kj2-G 200 300 

Kj2-I 200 300 

Forussletta nord 

Kj3-A 250 400 

Kj3-B 250 300 

Forussletta sør 

Kj4-A 150 250 

 
 
Kombinert formål kjerneområder: 
2.8.1 Utnyttelsesgrad og byggehøyder (pbl § 
11-9, pkt 5) 
a. Minimum og maksimum utnyttelse pr tomt 

skal være i tråd med tabellen nedenfor. Ved 

utbygging i etapper tillates en lavere 

utnyttelsesgrad enn tabellen nedenfor 

viser, dersom planen samlet sett innfrir krav 

til utnyttelse. 

Felt Minimum 
u-grad 

Maksimum 
u-grad 

Kanalsletta 

Kj1-D 250 300 

Kj1-E 250 300 

Koppholen 
Kj2-B 250 300 
Kj2-C 250 300 
Kj2-J 250 300 

Kj2-K 250 300 

Forussletta nord 

Kj3-C 250 400 
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Forussletta sør 

Kj4-B 150 200 

Kj4-C 200 250 

Kj4-D 200 250 

Kj4-E 200 250 
 

Kj3-D* 250 300 

Forussletta sør 

Kj4-B* 150 250 

Kj4-C 200 250 

Kj4-D 200 250 

Kj4-E* 200 250 

*For utnyttelsesgrad og kvalitetskrav til 
boligformål, se kommuneplanene til Stavanger 
kommune og Sandnes kommune. 
 

Innenfor influensområde bussvei: 
 
3.3 Kontorandel 
Maksimum kontorandel per. bygg skal ikke 
være mer enn 70% av bygningens BRA.  
 
3.4 Utnyttelse og byggehøyder (pbl § 11-9, pkt 
5) 

a. Minimum og maksimum utnyttelse pr tomt 

skal være i tråd med tabellen nedenfor 

Minimum 
utnyttelsesgrad 

Maksimum 
utnyttelsesgrad  

70 % BRA 150 % BRA  

b. Maksimum byggehøyde er 20 m. 

 
 

Innenfor influensområde bussvei: 
 
3.3 Kontorandel 
Maksimum kontorandel per. tomt skal ikke 
være mer enn 60% av tomtens BRA. 
Frittstående kontorbygg tillates kun oppført 
som supplement til industri/lagerbygg på 
samme tomt.  
 
3.4 Utnyttelse og byggehøyder (pbl § 11-9, pkt 
5) 

a. Minimum og maksimum utnyttelse pr tomt 

skal være i tråd med tabellen nedenfor.  

Sone Minimum 
u-grad 

Maksimum 
u-grad  

Indre 
bussveisone 

70 % BRA 190 % BRA  

Ytre 
bussveisone 

70 % BRA 165 % BRA 

N2 og N3 
 

70% BRA 200 % BRA 

b. Maksimum byggehøyde er 20 m. 

Utenfor influensområde bussvei: 
4.3 Kontorandel 
Maksimum kontorandel per. bygg skal ikke 
være mer enn 20% av bygningens BRA.  
 
4.4 Utnyttelse og byggehøyder (pbl § 11-9, pkt 
5) 

a. Minimum og maksimum utnyttelsesgrad pr 

tomt i prosenttall BRA i henhold til 

 

Minimum Maksimum 

40 % 120 % 

b. Maksimum byggehøyde er 20 meter.  

 

Utenfor influensområde bussvei: 
4.3 Kontorandel 
Maksimum kontorandel per. bygg skal ikke 
være mer enn 15% av bygningens BRA. 
 
4.4 Utnyttelse og byggehøyder (pbl § 11-9, pkt 
5) 

a. Minimum og maksimum utnyttelse pr tomt 

skal være i tråd med tabellen nedenfor.  

 
Minimum Maksimum 

40 % BRA 150 % BRA 

b. Maksimum byggehøyde er 20 meter.  

 

 

Mottatte merknader om temaet og vurderinger av endringer ved tilleggshøring: 
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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. 
Høringsinstanser har foretatt egne beregninger 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 gjennomgang av tall fra Forus Næringspark. Vår konklusjon er at 
utbyggingspotensialet i IKDP Forus høringsutkastet er redusert med 550 000 – 600 000 m2 BRA 
sammenlignet med gjeldende reguleringsplaner. Konsekvensutredningen er imidlertid skrevet med 
utgangspunkt i tall som viser noenlunde likt utbyggingspotensiale. 
 
Styret vedtok i møte 4. oktober 2018: «Det legges ikke opp til at det totale utbyggingsvolumet i 
planen reduseres». Bestemmelsenes grenser for utnyttingsgrad endres slik at planens totale 
utbyggingspotensiale videreføres og igjen samsvarer med innholdet i konsekvensutredningen. 
 
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 
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. 
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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 på 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 at området nord for Koppholen er velfungerende for 
dagens kombibedrifter.  

 
Følgende områder anbefales med økt utnyttingsgrad: 

• Industri- og lagersoner langs Løwenstrasse og Solasplitten, og noen få felt mellom E39 og Godeset 

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 125 000 

m2 BRA. 

• Influensområde bussvei (400-meter-sonen) deles i en indre og en ytre sone. 

o Indre bussveisone: Felt langs bussveien fra vest, nær Åsenvegen, øst for Koppholen 

kjerneområde, og områdene øst for E39 utgjør indre bussveisone. 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 maks utnyttingsgrad økes fra 150 % til 190% i indre sone. 

Plankartet viser unntak for to felt N2 og N3 som tillates maks utnyttingsgrad på 200%. 

o Ytre bussveisone: Felt langs Lagerveien (nord for Tvedtsenteret) og vestover (nord for 

Kanalsletta kjerneområde) utgjør ytre bussveisone. Her økes maks utnyttingsgrad fra 

150% til 165 %. Kontorandelen reduseres samtidig fra 70 % til 60 % for begge sonene. 

Konsekvensen blir at eventuelle bedriftsetableringer med mer enn 60 % kontorandel skal 

plasseres i kjerneområdene. 

o Med endringene både i indre og ytre sone for influensområde bussvei blir det en økning 

på 460 000 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. 

Felt D og H utgår fra Koppholen fordi kjerneområdets avgrensning er endret, se kapittel 6.11 

ovenfor. 
 
Det teoretiske utbyggingspotensialet er økt med 625 000 m2 BRA som følge av endringene som er 
gjort ved tilleggshøring. Dette er i overkant av det gjeldende planer viser. 

Om kontorandelen i bussveisonene: I høringsutgaven var krav om maksimum kontor andel knyttet til 
enkeltbygg. For mange bedrifter vil det være mer hensiktsmessig å skille kontordelen og 
industridelen i to eller flere bygg. Utfordringen blir å unngå at kontordelen utvikles for rene 
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kontorvirksomheter, det vil ikke være ihht intensjonen i planen. Ved tilleggshøring er bestemmelsen 
endret slik at kravet om kontorandel er knyttet til tomtens BRA og ikke enkeltbygninger. Kommunene 
vil kunne følge opp intensjonen i planen med å ikke tillate fradeling av eiendommer der separate 
bygg for kontorformål i kombibedrifter er etablert.  
 

 

 

Figur 1. Soneinndeling ved hovedhøring.  

 
Figurene over viser ny og gammel soneinndeling. På plankartet vises bussveisonen nå med todelt 
bestemmelsesområde (Indre og Ytre bussveisone) og det finnes tilhørende bestemmelser om 
utnyttingsgrad. 
 
 

6.3 Grønnstruktur 
Figuren viser en sammenstilling av grønnstruktur-endringene, vist over plankartet som forelå ved 
hovedhøringen. Oversiktskartet viser steder som anbefales med redusert grønnstruktur. Endringene 
medfører at arealer til næringsformål øker. Deretter presenteres alle endringene i tabell med utsnitt 
av plankart ved hovedhøring og ved tilleggshøring. 
 

Figur 2. Soneinndeling ved tilleggshøring. 
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Figur 1. Oversiktskart over grønnstruktur som reduseres eller utgår ved tilleggshøring. Bakgrunnskart 
er plankart som forelå ved hovedhøring.  

 
 

Planutkast ved hovedhøring Planutkast ved tilleggshøring (nummerering 
henviser til figur 3.) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Koppholparken vises ikke på plankartet, men 

omtales i bestemmelse til feltet. 

2. Nytt areal til park vest for KJ2I reduseres i 

størrelse fra 8484 til 2711 m2, bredde til nytt 

grøntdrag på 20 meter opprettholdes. 
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Forslag ved hovedhøring: 
 

 

 

 
 

 

3. Park nord for kjerneområde Koppholen utgår, 

grøntdrag med forbindelse for gang- og 

sykkel opprettholdes fortsatt gjennom 

området. 

 

Forslag ved hovedhøring: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. Del av hensynssone H540_2 vises ikke på 

plankartet, men sikres med bestemmelse for 

området N1 og N2. 

 

Ny bestemmelse er innarbeidet for felt N1: 

5.6 Bestemmelse til felt N1 og N2 
a. Alle tiltak innenfor felt N1 og N2 skal ta 

hensyn til grønnstruktur som binder 
sammen grønnstruktur vest for Koppholen, 
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Retningslinjer for hensynssonen ved 
hovedhøring: 
 

9.3 Retningslinjer for hensynssone 

grønnstruktur H540_2 
a. Intensjonen er å sikre at forbindelsen på sikt 

kan etableres som ny regional grønnstruktur 

med minst 40 meter bredde. Det vektlegges 

derfor at der ikke etableres varige bygg og 

anlegg innenfor hensynssonen. 

b. Allmennhetens tilgang til og opplevelse av 

områdene skal ses som del av regionens 

samlede grønnstruktur. 

c. Hensynssonen skal ha en gjennomgående 

forbindelse for gange og sykkel som bindes 

sammen med tilliggende gang- og 

sykkelveier i overordnet nettverk som er vist 

på temakart på plankartet. 

d. Det bør være utstrakt bruk av trær og annen 

vegetasjon som grunnlag for et rikt 

naturmangfold. 

e. Vegetasjonen bør sikres gode vekstvilkår.  

f. Området bør tilrettelegges for vann og 

håndtering av overvann. 

 

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. 

 

Retningslinjer som vist til venstre opprettholdes 

for den delen av hensynssonen som fortsatt 

vises på plankartet (kun punkt f er justert): 

9.6 Retningslinjer for hensynssone 
grønnstruktur H540_2 

a. Intensjonen er å sikre at forbindelsen på sikt 

kan etableres som ny regional grønnstruktur 

med minst 40 meter bredde. Det vektlegges 

derfor at der ikke etableres varige bygg og 

anlegg innenfor hensynssonen. 

b. Allmennhetens tilgang til og opplevelse av 

områdene skal ses som del av regionens 

samlede grønnstruktur. 

c. Hensynssonen skal ha en gjennomgående 

forbindelse for gange og sykkel som bindes 

sammen med tilliggende gang- og sykkelveier 

i overordnet nettverk som er vist på temakart 

på plankartet. 

d. Det bør være utstrakt bruk av trær og annen 

vegetasjon som grunnlag for økt 

naturmangfold.  

e. Vegetasjonen bør sikres gode vekstvilkår.  

f. Området bør tilrettelegges med håndtering 

av overvann fra tilliggende 

næringseiendommer. 

 

 
Forslag ved hovedhøring: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Langs vestsiden av travbanen endres formål 

grønnstruktur tilbake til idrettsformål (i tråd 

med kommuneplanen). I stedet legges på 

hensynssone grøntstruktur for å ivareta 

langsiktig intensjon om forbindelse mot 

Godeset. 

6. Park med ny vannflate sørøst for travbanen 

utgår, i tråd nylig vedtatt detaljreguleringsplan 

i Sandnes. Forbindelser for gående øst-vest og 

nord-sør opprettholdes på temakartet 

gangveinett. 
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7.Grøntdraget langs Luramyrveien reduseres fra 
30 meter til 20 meters bredde. 

8.Grøntdraget langs Stokkamyrveien og 
eksisterende kanal reduseres fra 30 meter til 
25 meters bredde. 

9.Grøntdraget langs Luramyrveien fra krysset 
med Stokkamyrveien til krysset med 
Løwenstrasse reduseres fra 50 meter til 25 
meters bredde. 

 

 
Mottatte merknader om temaet og vurderinger av endringer ved tilleggshøring: 
 
Omfanget av grønnstruktur er noe av det som har møtt mest motstand fra private aktører ved 
hovedhøringen. Endringer i grønnstruktur sendes på tilleggshøring fordi endringene i sum utgjør et 
relativt stort omfang. 
 
Oppdatert arealregnskap over endringer på plankartet: 
 
Områder med endringer i grønnstruktur (nummer i venstre kolonne viser til nummer på kart, figur 1): 
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Område Nytt areal til grønnstruktur 
ved hovedhøring, daa 

Nytt areal til grønnstruktur 
ved tilleggshøring, daa 

Differanse, 
daa 

1.Svanholmen 3 9,3 0 -9,3 
2.Park i Koppholen 9,8 3,6 -6,2 

3.Park nord for Tvedt 5,8 1,0 -4,8 

5.Vest for travbanen 6,2 0 -6,2 

6. Park øst for 
travbanen 

16,0 3,1 -12,8 

7-9. Luramyrveien og 
Stokkamyrveien 

66,1 51,9 -14,2 

Sum 113,2 59,6 -53,5 

4.Hensynssone 64,6 27,9 -36,7 

 
 
Merk at nr. 4 i tabellen ikke handler om at arealformål endres, derfor er den endringen vist separat 
fra de andre. Nr. 4 er del av hensynssonen grønnstruktur på Forus sørvest som utgår. Alle de andre 
endringene var nytt arealformål grønnstruktur som var foreslått ved hovedhøring, og som ved 
tilleggshøring anbefales endret tilbake til byggeformål. 
 
Ved hovedhøring var 320,8 daa foreslått endret fra næring til grønnstruktur og 16,0 daa endret fra 
kombinert formål til grønnstruktur, totalt 336,8 daa. Redusert areal på 53,3 dekar utgjør 16 % av 
opprinnelig endring fra byggeformål til grønnstruktur (hvis hensynssonen for grønnstruktur ikke 
regnes med). 
 

 Ved hovedhøring, 
dekar 

Differanse, areal som 
endres tilbake til 
byggeformål, dekar 

Ved tilleggshøring, 
dekar 

Endret arealformål fra 
næring til grønnstruktur 

336,8 -53,5 283,3 

 
 
Areal som er omdisponert fra idrettsformål til grønnstruktur på golfbanen er holdt utenfor. Det 
utgjør 73,1 dekar og er opprettholdt ved tilleggshøring, likt som ved hovedhøring. 
 
Regional grønnstruktur var sentralt i fylkeskommunens forventning til planarbeidet ved planoppstart. 
Temaet grøntstruktur har blitt vurdert som et viktig plantema gjennom hele planarbeidet. Grønne 
områder er knytta til både generelle områdekvaliteter, miljøvennlig mobilitet samt 
overvannshåndtering klimatilpasning. I arbeidet med planprinsipper i 2017 ble det konkludert med at 
planen har noen hovedoppgaver vedrørende grønnstruktur som framkommer i diagrammene: 
 
 
 
 



 
 

27 
Side 27 av 59 

 

 
 
Hovedhøringen la til grunn at grønnstruktur på Forus vest skal prioriteres der den bidrar til attraktiv 
mobilitet for de som går og sykler. Og noen større trivselsskapende arealer ble knyttet til 
kjerneområdene. På Forus øst har grønnstrukturen til hensikt også å tilby arealer til rekreasjon og lek 
fordi delområder planlegges til boligformål.  

 
Nedenfor Beskrives noen av endringene 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. 

Arealer som ikke beholdes til grønnstruktur ved tilleggshøring er områder som kunne gitt mer 
romlig opplevelse. Det berører kjerneområdet Koppholen på Forus vest, og framtidige 
rekreasjonsområder på Forus øst/Lura. Grønnstruktur som opprettholdes følger infrastruktur for 
gående og syklende, og gir mulighet for etablering av attraktiv infrastruktur for myke trafikanter. 
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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 og trase for sykkelrute er fjernet på strekningen øst for Svanholmen. Feltnavn N1 på 
plankartet viser til ny bestemmelse om framtidig grønnstruktur med 20 meters bredde og sykkel-
/gangtrase. Mellom Svanholmen og Forusbeen vurderer vi at det er nødvendig å opprettholde 
hensynssonen. Plassering her 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. 
 

 
Figur 2. Grønnstruktur i gjeldende kommuneplan Stavanger 2014-2029, samt nylig vedtatt kombinert 
formål i Sandnes vist med gul skravur. 

 
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. 
 
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 
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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: 
Grønnstruktur langs kanalen vises med endret arealformål både ved hovedhøring og nå ved 
tilleggshøring. En stor del av tverrsnittet som får endret arealformål til grønnstruktur, er allerede 
opparbeidet til dette formålet i dag og vil slik sett ikke få konsekvenser som følge av planen. 
Grønnstrukturen reduseres i bredde sammenlignet med tidligere planutkast. 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. 
 

6.4 Urban flom, overvannshåndtering 

Planutkast ved hovedhøring Planutkast ved tilleggshøring 

 

 

 

 
Ny hensynssone på golfbanen: 
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 I tillegg til denne nye hensynssonen, er der lagt 
hensynssone langs alle kanalene, innenfor areal 
avsatt til grønnstruktur. 
 

9.3 Bestemmelser til hensynssone flomfare (pbl § 

11-8 a) (H320) 
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. Dersom det er 

behov for sikringstiltak og/eller 

risikoreduserende tiltak i beredskapsmessig 

sammenheng, skal dette være etablert før 

byggingen kan igangsettes. 

 
Mottatte merknader om temaet og vurderinger av endringer ved tilleggshøring: 
 
Merknader som er særlig tillagt vekt: Fylkesmannen stiller krav om redegjørelse og bearbeidelse med 
bakgrunn i avvik mellom ROS-analyse IKDP Forus og Vannplan for Forus, vedrørende urban flom. 
 
Prosjektgruppen har gjennomgått merknader knyttet til overvannshåndtering sammen med VA-
avdelingene i de tre kommunene, og oppdatert planutkastet ved tilleggshøring. Vi jobber videre med 
overvannshåndtering, vannkvalitet og dimensjoneringsberegninger frem mot sluttbehandling for å 
harmonere bestemmelsene og å oppnå lik praksis i kommunene ved detaljregulering og ved 
behandling av tekniske planer. 
 
Urban flom 
Det er på 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 at 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 
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planområdet, og en lik utforming også i øst er det beste informasjonsgrunnlaget vi har kunnskap om. 
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. 
 
Det er aktuelt å føye til kommentarer i ROS-analysen før sluttbehandling for å få fram samsvar 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 utenfor 
akseptkriteriene som er benyttet i ROS-analysen. 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 videreført i sin helhet 
i IKDP, men det er omtalt i bestemmelsene 1.5.4 c: 
“Det må påregnes at overvannet kan stå i flukt med terreng og at kjellere ikke kan være tilkoplet 

overvannsystemet fra kjellernivå.” 

 
Ved detaljregulering vil det uavhengig av dette være et krav at ROS-analyse belyser konsekvenser for 
flomfare for kjeller. 
 
 

6.5 Rekkefølgetiltak, endringer og begrunnelser om nødvendighet og tilordning 
 
Rekkefølgetiltak ved hovedhøring: 
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Rekkefølgetiltak ved tilleggshøring: 

 
 
 
Nedenfor er gjengitt tiltakene med nummer som henviser til kartene over.  
 

Planutkast ved hovedhøring Planutkast ved tilleggshøring 

 
Forbindelser for gående og syklende: 
2 Forbindelse langs kanal mellom 
Næringsveien og Røynebergsletta 
3 Forbindelse nordlig del av 
«Høyspentparken» fra Lagerveien til påkobling 
forbindelse i sørgående retning 
4 Forbindelse sørlig del av «høyspentparken» 
langs golfbanens østside fra Åsenveien til 
Löwenstrasse  
5 Undergang eller bro under/over E39  
6 Forbindelse i kjerneområdet Koppholen 
(Forusbeen til veien Koppholen) 

 
1.6.2 a. Rekkefølgetiltak om opparbeidelse av 
infrastruktur 
Forbindelser for kjørende, gående og syklende: 
1a Prosjekt 106 T1-g) videreføres fra 
reguleringsplan 2009104 Sandnes: Utvidelse av 
veibro og ny sykkelbro 
1b Prosjekt 108 T1-i) videreføres fra 
reguleringsplan 2004138 i Sandnes: Forlengelse + 
kryss Svanholmen /Løwenstrasse. Ny 
gang/sykkelbru over Løwenstrasse og 
Svanholmen fra felt B sør gjenstår. 
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7 Forbindelse gjennom Svanholmen-området 
til Löwenstrasse 
8 Forbindelse fra Koppholen til Vassbotnen 
9 Forbindelse langs Löwenstrasse fra 
Koppholen til Svanholmen  
10 Forbindelse fra Grenseveien/Midtbergmyrå 
til Forusbeen 
11 Planfri forbindelse over E39 og påkobling 
g/s-vei i Luramyrveien 
12 Kryssing i plan over fv. 44 (Forussletta) 
13 Kryssing i plan over Löwenstrasse i 
tilknytning til kanal 
14 Forbindelse langs Luramyrveien 
15 Forbindelse langs Maskinveien mellom 
Lagerveien  
16 Forbindelse på sørsiden av gnr/bnr 15/519 
18 Forbindelse fra undergang under E39 langs 
Maskinveien (parallelt med E39), opp til 
Maskinveien i øst/vestgående retning 
 
Blågrønne tiltak 
19 Sikre opparbeidelse/opparbeide 
«Travparken» 
20 Sikre opparbeidelse/opparbeide 
«Koppholparken» 
21 Nytt kanalmiljø/tverrsnitt i delområde A, 
utenfor kjerneområdet. 
22 Nytt kanalmiljø/tverrsnitt i kjerneområdet, 
utenfor urban akse 
23 Nytt kanalmiljø/tverrsnitt innenfor urban 
akse, Kanalsletta 
24 Nytt kanalmiljø/tverrsnitt langs Forusbeen i 
delområde B / kjerneområdet Koppholen 
25 Nytt kanalmiljø/tverrsnitt i delområde C, 
utenfor kjerneområdet 
26 Nytt kanalmiljø/tverrsnitt langs bussveien 
innenfor kjerneområdet 
27 Nytt kanalmiljø/tverrsnitt i delområde D 
28 Nytt kanalmiljø/tverrsnitt i delområde E 
 
Grønnstruktur 
29 Nordre del av «Høyspentparken» 
30 Sørlig del av «Høyspentparken» 
31 «Sentralparken» 
32 «Stokkamyrparken» 
33 «Tvedtparken»  
34 «Kanalparken» 
 
Urban akse 
35 Urban akse innenfor Kanalsletta 
36 Urban akse innenfor Koppholen 
37 Urban akse innenfor Forussletta nord 

1c Prosjekt 109 T1-j) videreføres fra 
reguleringsplan 2008117 i Sandnes og 2268 i 
Stavanger: Omlegging av tverrsnitt Grenseveien. 
2 Gangvei langs kanal mellom Næringsveien og 
Røynebergsletta, 1 m bred grusvei. 
3 Forbindelse for gående og syklende, nordlig del 
av «Høyspentparken» fra eksisterende 
forbindelse langs Næringsveien til eksisterende 
forbindelse i kryss med Fabrikkveien. 
5 Undergang eller bro under/over E39  
6 Forbindelse i kjerneområdet Koppholen 
(Forusbeen til bussveien) 
7 Gangforbindelse med grøntdrag gjennom 
Svanholmen-området til Löwenstrasse 
8 Forbindelse for gående og syklende fra 
Koppholen til Svanholmen 
10 Gangforbindelse fra 
Grenseveien/Midtbergmyrå til Forusbeen 
14 Forbindelse langs Luramyrveien 
15 Forbindelse for gående og syklende langs 
Maskinveien, øst for Lagerveien. 
16 Forbindelse for gående og syklende på 
sørsiden av gnr/bnr 15/519 
17 Forbindelse for syklende og gående i 
gøntdraget i kjerneområdet Koppholen, mellom 
Åsenvegen og Maskinveien.  
 
Grønnstruktur inkludert vannmiljø (tiltak nr. 20, 
23, 24, 26) 
19 Sikre opparbeidelse/opparbeide grønnstruktur 
langs «Travparken» 
20 Sikre opparbeidelse/opparbeide 
«Koppholparken» inkludert nytt vannmiljø. 
21 Sikre opparbeidelse/opparbeide grønnstruktur 
langs hovedrute sykkel. 
23 Nytt kanalmiljø/tverrsnitt innenfor urban akse, 
Kanalsletta 
24 Sikre opparbeidelse/opparbeide grønnstruktur 
og nytt vannmiljø langs kanalen 
25 Sikre opparbeidelse/opparbeide grønnstruktur 
i delområde C, utenfor kjerneområdet.  
26 Sikre opparbeidelse/opparbeide grønnstruktur 
og nytt vannmiljø langs kanalen 
27 Sikre opparbeidelse/opparbeide grønnstruktur 
i delområde D 
28 Sikre opparbeidelse/opparbeide grønnstruktur 
i delområde E 
29 Sikre opparbeidelse/opparbeide Nordre del av 
«Høyspentparken» 
32 Sikre opparbeidelse/opparbeide grønnstruktur 
«Stokkamyrparken» 
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38 Urban akse innenfor Forussletta sør 
 
Disse tiltakene inngår i gjeldende 
reguleringsplaner og videreføres IKDP Forus: 

• Prosjekt 103 T1-d): Utbedring 

Løwenstrasse + ramper E39  

• Prosjekt 104 T1-e): Grøntdrag 

Sola/Stavanger med g/s-vei (Traktorveien) 

• Prosjekt 106 T1-g): Kollektivforbindelse 

mellom E1 og E2. 

• Prosjekt 107 T1-h): Omlegging av kryss 

Forusbeen/Åsenvegen (Treghetspunktet) 

• Prosjekt 108 T1-i): Forlengelse + kryss 

Svanholmen /Løwenstrasse (Ny 

gang/sykkelbru over Løwenstrasse og 

Svanholmen fra felt B sør gjenstår.) 

• Prosjekt 109 T1-j): Omlegging av tverrsnitt 

Grenseveien 

• Prosjekt 130 T3-t): Kryss 

Løwenstrasse/Forusbeen 

 

34 Sikre opparbeidelse/opparbeide grønnstruktur 
«Kanal-alleen» 
 
Urban akse 
35 Urban akse innenfor Kanalsletta 
36 Urban akse innenfor Koppholen 
37 Urban akse innenfor Forussletta nord 
38 Urban akse innenfor Forussletta sør 
 

 
Mottatte merknader om temaet og vurderinger av endringer ved tilleggshøring: 
 
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. 
 
Kommunenes vurdering er at det ikke er påkrevd å prioritere rekkefølgetiltak knyttet til kanalene av 
hensyn til flomrisiko (se kapittel 6.13 nedenfor). Kommunene anbefaler derfor at rekkefølgetiltak 
som handler om 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. Der er gjort noen 
justeringer når det gjelder tilordning. Ved tilleggshøring er tiltak som videreføres fra gjeldende 
reguleringsplaner, innarbeidet i oversikt over forbindelser for kjørende, gående og syklende (tiltak nr. 
1a-c). 
 
Vedlagt notat som ble levert til styrets møte 13. desember er revidert nå til styrets møte 31. januar. 
Under arbeidet fram til tilleggshøring er grad av utnytting økt utenfor kjerneområdene, og særlig i 
den indre bussveisonen. Etter nærmere vurdering har vi derfor kommet til at områdene utenfor 
kjerneområdene må bidra mer for å kompensere for økt miljøbelastning som følge av transportbehov 
til områdenes arbeidstakere. Den indre bussveisonen har også nytte av nærheten til 
kjerneområdene, og det er grunn til å forvente bidrag til kvaliteter som etableres der ettersom 
utnyttingsgrad er økt. Etter ny vurdering er derfor fordelingen nå foreslått mer jevnt mellom 
kjerneområdene og utenforliggende områder. Kanalmiljø i Kanalsletta er nå tilordnet 
omrkringliggende område i tillegg til Kanalsletta kjerneområde. Tilsvarende er vannmiljø langs 
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kanalen/bussveien i Koppholen nå tilordnet omkringliggende områder i tillegg til kjerneområdet. 
Oppdatert utgave framgår i bestemmelsenes kapittel 1.6.2. 
 
Videre kvalitetssikring av ambisjonsnivået når det gjelder omfang av rekkefølgetiltakene, skjer etter 
at utredning om økonomisk gjennomførbarhet foreligger. 
Ved siste oppdatering til styrets møte 31. januar, er følgende endring foretatt: Tiltak nr. 18 
(Forbindelse fra undergang under E39 langs Maskinveien (parallelt med E39), opp til Maskinveien i 
øst/vestgående retning) utgår. Nytt tiltak nr. 17 er tatt inn (Forbindelse for syklende og gående i 
gøntdraget i kjerneområdet Koppholen, mellom Åsenvegen og Maskinveien). 
 

6.6 Fellesbestemmelser for kjerneområdene 

Planutkast ved hovedhøring Planutkast ved tilleggshøring 

2.1 Fellesbestemmelser for kjerneområdene 
(Kj1-4)  
Følgende fellesbestemmelser gjelder for 
kjerneområdene:  

a. Avgrensing av kjerneområdene fremgår 

av bestemmelsesområde KJ1-4 på 

plankartet. 

b. I kjerneområdene Kj1-4 vektlegges 

kvaliteter som blågrønne strukturer, 

møteplasser både inne og ute, korte 

gangavstander og service som betjener 

næringslivet.  

c. Det skal etableres et tett nettverk av 

snarveier for myke trafikanter koblet til 

kollektivtransporttilbud og gang- og 

sykkelvegnett for å knytte Kj1-4 sammen 

med øvrige områder innenfor og utenfor 

næringsområdet Forus. 

d. Det skal etableres urbane akser i alle 

kjerneområdene i hht. § 2.7.1. 

e. Øvrige uterom i tilknytning til byggeformål 

skal fortrinnsvis knyttes på den urbane 

aksen.  

f. Bakkeparkering tillates ikke i 

kjerneområdene, med unntak av 

parkering for bevegelseshemmede. 

Parkering skal etableres i separate bygg, 

felles for flere eiendommer. 

g. Planer skal sikre møteplasser og felles / 

offentlig tilgjengelige funksjoner og tilbud 

i første etasje.   

h. Ny bebyggelse og uterom skal gis et 

variert uttrykk og stedsidentitet. 

2.1 Fellesbestemmelser for kjerneområdene 
(Kj1-4)  
Følgende fellesbestemmelser gjelder for 
kjerneområdene:  

a. Avgrensing av kjerneområdene fremgår av 

bestemmelsesområde KJ1-4 på plankartet. 

b. I kjerneområdene vektlegges kvaliteter som 

blågrønne strukturer, møteplasser både inne 

og ute, korte gangavstander og service som 

betjener næringslivet.  

c. Det skal etableres et tett nettverk av snarveier 

for myke trafikanter koblet til 

kollektivtransporttilbud og gang- og 

sykkelvegnett for å knytte kjerneområdene 

sammen med øvrige områder innenfor og 

utenfor næringsområdet Forus. 

d. Uterom i tilknytning til byggeformål skal 

fortrinnsvis knyttes på den urbane aksen.  

e. Bakkeparkering tillates ikke i kjerneområdene, 

med unntak av parkering for 

bevegelseshemmede. Parkering skal etableres 

i separate bygg, felles for flere eiendommer. 

f. Planer skal sikre møteplasser og felles / 

offentlig tilgjengelige funksjoner og tilbud i 

første etasje.   

g. Ny bebyggelse og uterom skal gis et variert 

uttrykk og stedsidentitet. Bebyggelse innenfor 

kvartaler/felt skal gis varierte høyder og 

fasadeliv. 

h. Bevertning kan etableres i første etasjer i 

næringsformål eller kombinert formål 

innenfor kjerneområdene. Uteservering 

tillates. 
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Bebyggelse innenfor kvartaler/felt skal gis 

varierte høyder og fasadeliv. 

i. Bevertning og hotell kan etableres i første 

etasjer i næringsformål eller kombinert 

næringsformål innenfor kjerneområdene. 

j. Bygningers 1. etasjer ut mot de urbane 

aksene skal være åpne og 

publikumsrettede. 

k. Bygninger prosjekteres med en 

menneskelig skala ut mot urban akse. 

l. Det kan reguleres nye høyhus med mer 

enn 8 etasjer ved 

mobilitetspunkt/bussholdeplass langs 

urban akse for å markere viktige 

målpunkt. Endelig byggehøyde fastsettes 

i reguleringsplan, og byggehøyder skal 

vurderes ut fra tomtens karakter, 

tilstøtende omgivelser og prosjektets 

arkitektoniske utforming. I 

reguleringsplanen skal det dokumenteres 

at eksisterende stedskvaliteter ikke 

forringes, og at nærmiljøet tilføres nye 

eller forbedrede kvaliteter for gående og 

syklende, uterom og grønnstruktur. 

Lokalklimatiske virkninger (vind, sol, 

skygge) skal dokumenteres, og 

«Restriksjonsplan for Stavanger Lufthavn 

Sola» skal følges. Reguleringsplan skal 

redegjøre for forholdet til siktlinjer, byens 

silhuett og viktige landskapstrekk som 

omkringliggende høydedrag, skrentene 

og det åpne jordbruksområdet. 

m. Kombinerte virksomheter som inneholder 

både kontor og verksted, kan tillates 

innenfor kjerneområdene. 

 

i. Hotell kan etableres i næringsformål eller 

kombinert næringsformål innenfor 

kjerneområdene. 

j. Bygningers 1. etasjer ut mot de urbane aksene 

skal være åpne og publikumsrettede. 

k. Bygninger prosjekteres med en menneskelig 

skala ut mot urban akse. 

l. Det kan reguleres nye høyhus med mer enn 8 

etasjer ved mobilitetspunkt/bussholdeplass 

langs urban akse for å markere viktige 

målpunkt. Endelig byggehøyde fastsettes i 

reguleringsplan, og byggehøyder skal 

vurderes ut fra tomtens karakter, tilstøtende 

omgivelser og prosjektets arkitektoniske 

utforming. I reguleringsplanen skal det 

dokumenteres at eksisterende stedskvaliteter 

ikke forringes, og at nærmiljøet tilføres nye 

eller forbedrede kvaliteter for gående og 

syklende, uterom og grønnstruktur. 

Lokalklimatiske virkninger (vind, sol, skygge) 

skal dokumenteres, og «Restriksjonsplan for 

Stavanger Lufthavn Sola» skal følges. 

Reguleringsplan skal redegjøre for forholdet 

til siktlinjer, byens silhuett og viktige 

landskapstrekk som omkringliggende 

høydedrag, skrentene og det åpne 

jordbruksområdet. 

 

 

Pkt d i forrige utgave er overflødig og utgår. Pkt i. deles i to for å skille mellom bevertning (nytt pkt h) 
og hotell (pkt i). Under bevertning, pkt h. er uteservering omtalt jfr oversendelsesforslag. Pkt m. er 
ivaretatt i pkt 2.7.1. 
 

6.7 Kjerneområder, formål som tillates etablert  

Planutkast ved hovedhøring Planutkast ved tilleggshøring 

2.4.2 Fellesbestemmelse til 
kombinertformål innenfor kjerneområder 
Innenfor kombinert formål åpnes det for 
næringsbebyggelse for kombinert 

2.8.2 Fellesbestemmelse til kombinertformål 
innenfor kjerneområder 
a. Innenfor kombinert formål åpnes det for 

næringsbebyggelse for kombinert næring 
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virksomhet kontor/industri, tjenesteyting, 
nærbutikk og bevertning.  
 
 
 
2.4.4 Forussletta Nord 
a. Bolig (kun Kj 3D). 

b. Fornøyelsespark. 

c. idrett 

 
2.4.5 Forussletta sør 
a. Fornøyelsespark 

b. Bolig (kun Kj-4D og Kj-4E). Fordeling 

mellom bolig/næring avklares i 

reguleringsplan. 

c. idrett 

 
2.5 Bestemmelser for handelsformål og 
nærservice innenfor kjerneområder (pbl § 
11-10, pkt 2) 
a. Ny handel er ikke tillatt innenfor 

næringsformål og kombinerte formål, 

med unntak av: 

b. Nærservice. Det kan etableres nærservice 

per kjerneområde på maksimum 500 m2. 

c. Nærbutikk. Samlet areal til «nærbutikk» 

skal være i henhold til enhver tids 

gjeldende Regionalplan for Jæren. 

d. Innhold i nærbutikk: 

1. En nærbutikk kan være en samling av 

flere mindre butikker.  

2. Hver nærbutikk eller mindre butikk 

innen en samlingsbygg for nærbutikk 

skal ha adkomst på bakkeplan 

utenfra. Nærbutikk skal være knyttet 

til urban akse eller et gang- og 

sykkelnettverk og innen 200 m fra 

holdeplass som er betjent av Bussvei. 

3. Samlingsbygg for mindre 

næringsbutikker skal ikke ha indre 

publikumsforbindelser. 

4. Nærbutikk utløser ikke krav om 

handelsanalyse. 

5. Bruksareal (BRA) til detaljhandel 

defineres som summen av salgsareal, 

lagerlokale, spiserom/ kantine og 

kontorareal. Areal til parkering og 

varelevering regnes ikke med i BRA til 

detaljhandel.  

kontor/industri, tjenesteyting, nærbutikk og 

bevertning. 

b. Tjenesteyting omfatter nærservice definert i 

Regionalplan Jæren samt treningssenter. 

 
2.8.4 Spesielt om kjerneområdet Forussletta nord 
I tillegg til formål omtalt i 2.8.2, tillates 

a. Lekeland for barn 

b. Bolig (kun Kj 3D). 

c. Kulturtilbud tillates innenfor arealrammen til 

nærservice i pkt. 2.9 b. 

 

2.8.5 Spesielt om kjerneområdet Forussletta sør 
I tillegg til formål omtalt i 2.8.2, tillates 

a. Lekeland for barn 

b. Bolig (gjelder kun Kj-4B og Kj-4E). Fordeling 

mellom bolig/næring avklares i reguleringsplan. 

c. Kulturtilbud tillates innenfor arealrammen til 

nærservice i pkt. 2.9 b. 

 

2.9 Bestemmelser for handelsformål og nærservice 
innenfor kjerneområder (pbl § 11-10, pkt 2) 

a. Handel og nærservice er ikke tillatt innenfor 

næringsformål og kombinerte formål, med unntak 

av: 

b. Nærservice. Det kan etableres nærservice per 

kjerneområde med samlet ramme på 1000 m2 BRA.  
c. Nærbutikk. Samlet areal til «nærbutikk» skal være i 

henhold til enhver tids gjeldende Regionalplan for 

Jæren. 

d. Innhold i nærbutikk: 

1. En nærbutikk kan være en samling av flere 

mindre butikker.  

2. Hver nærbutikk eller mindre butikk innen en 

samlingsbygg for nærbutikk skal ha adkomst på 

bakkeplan utenfra. Nærbutikk skal være knyttet 

til urban akse eller et gang- og sykkelnettverk og 

innen 200 m fra holdeplass som er betjent av 

Bussvei. 

3. Samlingsbygg for mindre næringsbutikker skal 

ikke ha indre publikumsforbindelser. 

4. Nærbutikk utløser ikke krav om handelsanalyse. 

5. Bruksareal (BRA) til detaljhandel defineres som 

summen av salgsareal, lagerlokale, spiserom/ 

kantine og kontorareal. Areal til parkering og 

varelevering regnes ikke med i BRA til 

detaljhandel.  
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e. For øvrig vises til Regionalplan for Jæren 

vedrørende bestemmelser og 

retningslinjer for senterstruktur og 

handel. 

 

e. For øvrig vises til Regionalplan for Jæren 

vedrørende bestemmelser og retningslinjer for 

senterstruktur og handel. 

f. I felt H2 tillates handel som vist i pkt 5.3 b. 

 
Mottatte merknader om temaet og vurderinger av endringer ved tilleggshøring: 
2020park har utarbeidet utkast til detaljplan for det som i realiteten omfatter hele kjerneområdet 
Forussletta nord. Et viktig grep i deres planforslag er å plassere bevertning i 1. etasje i alle eller flere 
av kontorbyggene og slik dekker virksomhetenes behov for kantiner. Det fører til at bevertning 
vanskelig kan holdes innenfor arealrammen til nærservice. Fylkeskommunen fremmer faglig råd om 
at idrettsformål og fornøyelsespark ikke bør tillates i kjerneområdene fordi det strir mot prioritering 
av næringsliv og høy utnyttingsgrad. 
 
Disse bestemmelsene ble tema i styremøtet 13. desember, se kapittel 4 ovenfor, der framgår 
rådmannsgruppens vurdering vedrørende kulturtilbud, idrettsformål, lekeland og bevertning i 1. 
etasjer. Bestemmelser er oppdatert i tråd med anbefalinger. 
 
Arealrammen til nærservice 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. 
 

6.8 Kjerneområdet Kanalsletta 

Planutkast ved hovedhøring Planutkast ved tilleggshøring 

 
2.1.1 Særskilt om Kanalsletta 
bestemmelsesområde KJ-1 

a. Nye bygninger skal trappe ned mot 

Kanalsletta og urban akse.  

b. Påbygg kan realiseres mot Kanalsletta. 

Påbygget skal være underordnet 

hovedbygget. 

c. Det skal etableres forbindelser for 

gående og syklende i retning vest-øst 

mot Skadberg og Koppholen, samt flere 

forbindelser nord-sør til golfbanen.  

 

 
2.3 Særskilt bestemmelse for Kanalsletta 
bestemmelsesområde KJ-1 

a. Fremtidige bygninger skal trappe ned mot 

Kanalsletta og urban akse.   

b. Påbygg kan realiseres mot Kanalsletta.  

c. Det skal etableres forbindelser for gående og 

syklende i retning vest-øst mot Skadberg og 

Koppholen, samt flere forbindelser nord-sør til 

golfbanen.  

 

 
Pkt b. andre ledd utgår. Jfr oversendelsesforslag i styremøte.  
 

6.9 Kjerneområdet Koppholen og veistenginger 
 

Planutkast ved hovedhøring Planutkast ved tilleggshøring 
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1.6.1 Rekkefølgetiltak om stenging av 

Åsenveien, Forusbeen og Traktorveien 

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

b. Senest når 70 000 m2 BRA med nye arealer 
innenfor kjerneområdet Koppholen er bygget 
ut, skal: 

- Forusbeen og Traktorveien stenges for 
gjennomkjøring i krysset med Lagerveien 
(Bussveien) 

- Urban akse skal være ferdigstilt. 
c. Detaljplan for H810_2 skal være godkjent før 

Forusbeen kan stenges i krysset Forusbeen x 
Åsenveien. 

d. 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 
før dette både fra øst og vest, skal ny 
adkomst sikres fra Fabrikkveien før siste 
stenging av Forusbeen. 
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2.9.2 Bestemmelser for hensynssone krav om 
felles plan H810 for del av kjerneområde KJ 2 
(pbl § 11-8 e) 
a. Arealer innenfor hensynssonen må 

reguleres samlet. 

b. Felles plan skal sikre at Forusbeen stenges 

for ordinær biltrafikk. 

c. Felles plan kan inneholde følgende 

arealformål: park, vann/kanal, 

næringsbebyggelse, kombinert bebyggelse, 

forbindelser for syklende og gående, urban 

akse (torg). 

d. Mulighet for å åpne dagens kanaler i rør og 

tilrettelegge vannflate der kanalene møtes 

skal avklares i planen. 

e. Planen skal avklare omlegging av 

veistruktur. 

f. Planen skal vise uteromskvaliteter og det 

skal utarbeides en utomhusplan som viser 

torgarealer, oppholdssoner, 

sykkelparkering, forbindelser for syklende 

og gående, vann/kanal, park med mer.  

g. Urban akse skal planlegges jf. § 2.8.1. 

h. Ny bebyggelse skal planlegges med lav 

høyde som sikrer at siktlinjen langs 

Forusbeen, fra vest mot fjellene øst for 

Gandsfjorden holdes åpen. 

 

 

 

 
 
2.1.2 Særskilt om Koppholen 
bestemmelsesområde KJ-2 

a. Området ved urban akse på Svanholmen 3 

tilrettelegges for innovasjonsaktivitet slik 

som utstilling og utprøving, tilrettelegging 

for midlertidige kontorer og møtelokaler for 

næringslivet. 

b. Parkeringsplasser tillates ikke etablert i 

umiddelbar nærhet til grønnstruktur eller 

urban akse. 

 

 

1.12.1 Bestemmelser for hensynssoner med 

krav om felles planer H810_1 og H810_2 for del 

av kjerneområde KJ 2 (pbl § 11-8 e) 

i. Arealer innenfor den enkelte hensynssone 
skal reguleres samlet. 

j. Detaljplan for H810_1 skal inneholde 
følgende arealformål: park, vann/kanal, 
forbindelser for gående og syklende, veier, 
urban akse (torg). Planen skal vise bruk og 
kvaliteter i den urbane aksen. Planen skal 
vise torgarealer, oppholdssoner, 
sykkelparkering, park og kanaler.  
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. 

k. Detaljplan for H810_2 skal ivareta løsninger 
for krysset mellom Åsenveien og Forusbeen 
for alle trafikanter, i tilknytning til 
etableringen av bussveitrasè. Detaljplanen 
skal legge rammer for grøntområdene 
innenfor hensynssonen og utrede 
muligheten for åpne vannløsninger i 
området hvor kanalene møtes. 

l. Detaljplanene skal inneholde 
utomhusplaner, som skal vise 
uteromskvaliteter som torg og 
oppholdssoner, sykkelparkering, 
forbindelser for gående og syklende, 
adkomstveier, og opparbeiding av park- og 
kanalområdene. 

 
2.4 Særskilt bestemmelse for Koppholen 
bestemmelsesområde KJ-2 
a. Detaljplan for Svanholmen 3 skal vise 

grønnstruktur/uteoppholdsareal med 

vannflate som knyttes til kanal ved 

eiendommen.  

b. Detaljplan for H810_1 skal være godkjent før 

det kan bygges ut mer enn 70 000 m2 BRA nye 

arealer innenfor kjerneområdet Koppholen.   

c. Feltet KJ2K skal rette bebyggelse og 

inngangspartier mot kollektivholdeplass sør for 

feltet. Det skal være direkte gangforbindelser 

mellom KJ2K og kollektivholdeplass. 

 

2.5 Retningslinje for Koppholen 

bestemmelsesområde KJ-2 
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a. Området ved urban akse på Svanholmen 3 

tilrettelegges for innovasjonsaktivitet slik som 

utstilling og utprøving, midlertidige kontorer og 

møtelokaler for næringslivet. 

 

 
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 av 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 av planen legges fortsatt 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 gjør stenging nødvendig for å danne 
bussforbindelse gjennom krysset Åsenvegen/Forusbeen. Minst en veiarm må fjernes i krysset. 
Underveis i arbeidet med planleggingen av kjerneområdet Koppholen har det også blitt påpekt at 
trafikkbelastningen langs Forusbeen på sikt vil være et hinder for attraktiv stedsutvikling. 
Barriereeffekten vil øke langs Forusbeen ettersom kjerneområdet utvikles slik som intensjoner om 
konsentrasjon av kontorvirksomheter, attraktive uterom, servicetilbud og arbeidstakere på sykkel, til 
fots og på vei til nærmeste bussholdeplass. 
 
Fem alternativer ble utredet: Rapport: Forus vest - trafikkvurderinger av alternativt vegnett 
Der framgår tre alternativer som holder åpen veiforbindelse Forusbeen/Traktorveien og videre mot 
Sola. Alle alternativene har uheldige konsekvenser og frarådes. Av hensyn til Bussvei C er det 
nødvendig å stenge Åsenvegen. Hvis Forusbeen/Trafikkveien holdes åpen og Åsenvegen stenges, vil 
gjennomgangstrafikken fortsette som i dag, men gjennom Kanalsletta mot Sola. 
Forusbeen/Traktorveien kan holdes åpen og man kan ha intensjoner om å redusere trafikkmengden. 

https://ikdpforusdotcom.files.wordpress.com/2018/06/forus-vest-trafikkvurderinger-av-alternative-lc3b8sninger.pdf
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Erfaringer fra lignende forsøk er at kun sterke trafikkhemmende tiltak medfører endringer i 
trafikantenes kjørevaner. 
 
Figur 3 nedenfor viser hvordan hovedveinettet omkranser Forus vest. I anbefalt altenativ med 
framtidig stenging av Forusbeen og Åsenvegen vil den indre ringveien motta mye av 
gjennomgangstrafikken og tilby indre kontakt for biltrafikken. Den indre ringveien skal tilby 
næringslivet lokale forbindelser, og ringveien har forbindelser ut til hovedveiene. Det er dette 
veinettet som gjør Forus særlig attraktivt for kombibedrifter og industribedrifter. Når de sentrale 
delene også blir tilført en ny høystandard bussvei, kan området realiseres for alle kategorier 
næringsformål, slik både Regional næringsarealstrategi og Regionalplanen definerer Forus. Da tar 
planen på alvor de ulike transportmidlenes kvaliteter for ulike trafikantgrupper.  
 

 
Figur 3. Framtidig veinett på Forus vest. 

 
Planen må gi tydelige avklaringer om hvordan stenging skal gjennomføres. Derfor er innarbeidet 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. Bestemmelsene omtaler to 
anledninger som krever veistenging. Den første er knyttet til etablering av Bussvei C til Sola. Den 
andre er knyttet til at ny utbygging med tilhørende økt omfang av arbeidstakere og besøkende i 
området. Etter nærmere vurdering og mer kunnskap om utbyggingspotensialet i Koppholen har vi 
redusert innslagspunktet fra 120 000 til 70 000 m2 BRA. Utbygging av nye 70 000 m2 BRA betyr en 
fordobling av dagens aktivitet i området, før planen krever at Forusbeen må stenges. 
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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. Adkomstveiene er på 
plankartet vist slik at de i minst mulig grad krysser grønnstrukturen mellom Tvedtkvartalet og 
byggefeltene sør for dagens Forusbeen. 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. Fra vest er vist mulighet for adkomst til feltene i 
Tvedtkvartalet vest for bussveien i Lagerveien. 
 

 
Figur 4. 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: 

Figur 5. Avgrensning av hensynssoner for felles planlegging. 

H810_1 H810_2 
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- H810_1: Område med urbane akse og del av områdene langs Forusbeen, mellom Maskinveien og 
Fabrikkveien. Hensikten med denne planen er å legge rammer for et helhetlig grep på 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. Ved tilleggshøring er del av urban 
akse ved bussholdeplassen tatt ut av hensynssonen fordi den inngår i detljplan for Bussvei. Ny 
bestemmelse pkt. 2.4. c. ivaretar kobling mellom bussholdeplass og naboeiendommen. 

- H810_2: Området rundt krysset mellom Forusbeen og Åsenvegen, i tilknytning til bussveitrasè C: 
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. 

 

6.10 Plasskrevende varehandel  

Planutkast ved hovedhøring Planutkast ved tilleggshøring 

 
Bestemmelser ved hovedhøring omtalte 
ikke plasskrevende varehandel 
(varegruppene biler, båter, 
landbruksmaskiner og andre større 
byggevarer). 

Det foreslås at intensjonen med å tillate 
plasskrevende handel som i dag ivaretas med denne 
bestemmelsen: 
 
5.3 c: Bestemmelser for handelsformål (pbl § 11.10 
pkt 2) 
Kommunenes regler for salg av varegruppene biler, 
båter, landbruksmaskiner og andre større 
byggevarer framgår i til enhver tids gjeldende 
reguleringsplaner og kommuneplaner. 
 

 
Mottatte merknader om plasskrevende varehandel og vurderinger av endringer ved tilleggshøring: 
 
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. 
 
Rådmennenes anbefaling er at ny bestemmelse viser til gjeldende kommuneplaner og 
reguleringsplaner. 
 

6.11 Oppfølging av mulig endring i regionalplanen om handel 

Planutkast ved hovedhøring Planutkast ved tilleggshøring 

 
Bestemmelser ved hovedhøring omtalte 
ikke mulig endring i regionalplanen, men 
intensjonen har hele tiden vært at 
kommende endringer i regionalplan skal 
«legges over» IKDP Forus og overstyre 
planen med eventuelle endringer om 
handel. 

Ny bestemmelse under kapittel 5 om bestemmelser 
til bebyggelse og anlegg: 
 
5.7 Endringer som følger av Regionalplan Jæren 
a. Handelsformål tillates i felt og med innhold som 

spesifiseres i planbestemmelse og retningslinjer 

i Regionalplan Jæren. 

 



 
 

45 
Side 45 av 59 

 

Regionalplanens eventuelle endringer vedrørende handel som berører Forus vil bli utarbeidet i 
samråd med prosjektgruppen for IKDP Forus.  
 

6.12 Parkering for bil og næringstransport 

 

Planutkast ved hovedhøring Planutkast ved tilleggshøring 

Ved hovedhøring var foreslått p-anlegg ved 

Maskinveien øst for Tvedtsenteret: 

 

 

P-anlegget utgår ved tilleggshøring: 

 
 

1.11.1 Bil 

a. Det stilles krav om maksimal 

parkeringsdekning på 0,3 parkeringsplasser 

per. 100 m2 BRA for næringsbebyggelse. 

Minst 10 % av p-plassene skal tilrettelegges 

for lading av elbil. 

b. Parkeringsanlegg er vist på plankartet og 

skal være offentlig tilgjengelige eller felles 

private anlegg. 

c. Innenfor regulerte områder for 

parkeringsanlegg kan det tillates etablert 

parkeringshus med flere parkeringsplasser 

enn maksimal parkeringsdekning for tiltaket, 

dersom parkeringsplassene i 

parkeringsanlegget er sikret offentlig 

tilgjengelig. 

d. Oppstillingsplasser for næringstransport og 

næringskjøretøy omfattes av 

parkeringsnormen. Næringsspesifikke 

behov, herunder oppstillingsplasser for 

næringstransport og næringskjøretøy kan 

unntas med grunnlag i mobilitetsplan og 

detaljplan. Detaljplan skal vise at 

parkeringsareal til slike formål plasseres 

adskilt fra ordinær parkering, og plasseres 

på bedriftens logistikkareal. 

1.10.1 Bestemmelser for bilparkering 

a. Det stilles krav om maksimal 

parkeringsdekning på 0,5 parkeringsplasser 

per. 100 m2 BRA for alle typer formål 

utenom bolig.  

b. Parkeringsanlegg som er vist på plankartet 

skal være offentlig tilgjengelige eller felles 

private anlegg. 

c. Midlertidig godkjente parkeringsplasser skal 

ikke videreføres. 

d. 5 % av antall parkeringsplasser skal være 

opparbeidet og tilrettelagt for 

bevegelseshemmede. 

e. Minimum 10 % av bilparkeringsplassene skal 

ha lademulighet og det skal være mulig å 

tilrettelegge 50 % av parkeringsplassene for 

lading på et senere tidspunkt. Nærbutikker 

er unntatt krav om lademulighet. 
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e. Midlertidig godkjente parkeringsplasser skal 

ikke videreføres 

6.1.4 Bil- og næringstransport 
a. Hovedveinett for bil og næringstransport 

fremgår av plankartet. 

b. Lokalveinett for bil og næringstransport 

fremgår av temakart på plankartet.  

c. Kommunalteknisk vegnorm for Nord-Jæren 
skal legges til grunn i planlegging. Avvik fra 
normen må godkjennes særskilt.  

d. Areal til oppstilling og manøvrering av vare- og 
gods transport skal settes av på egen eller 
felles næringseiendom. Adkomst til 
logistikkfunksjon skal ikke skje over gang- og 
sykkelvei eller grønnstruktur. 

e. Varemottak skal anlegges slik at det ikke 
kommer i konflikt med gang- og 
sykkelatkomsten. 

 

6.1.4 Infrastruktur til bil- og næringstransport 
a. Kommunalteknisk vegnorm for Nord-Jæren 

skal legges til grunn i planlegging. Avvik fra 
normen må godkjennes særskilt.  

b. Areal til oppstilling og manøvrering av vare- og 
gods transport skal settes av på egen eller 
felles næringseiendom. 

c. Detaljplan skal vise at areal til næringskjøretøy 
plasseres adskilt fra ordinær parkering, og 
plasseres på bedriftens logistikkareal. 

d. Varemottak skal anlegges slik at det ikke 
kommer i konflikt med gang- og 
sykkelatkomsten. 

 

 
 
Mottatte merknader om temaet parkering, og vurderinger av endringer ved tilleggshøring: 
 
Nytt parkeringsanlegg på plankartet utgår: 
Vi har mottatt merknad fra grunneier om at parkeringsanlegg ved Maskinveien ikke er ønsket. P-
anlegget var særlig tiltenkt en rolle ved utvikling av eiendommer i kjerneområdet Koppholen. P-
anlegget er fjernet ved tilleggshøring. Konsekvensen blir at grunneiere må koordinere seg og finne 
egnet lokalisering av p-anlegg på egne eiendommer. For kjerneområdene stilles fortsatt krav om at 
parkering skal skje i separate bygg, felles for flere eiendommer. 
 
Parkeringsnorm: 
Vi har mottatt uttalelser om at p-norm på 0,3 plasser per 100 m2 BRA oppfattes svært lavt. Foreslåtte 
bestemmelser om parkering tar utgangspunkt i en norm på 1 plass per 100 m2, noe som er 
sammenlignbart med andre relevante områder. Fordi Forus har en stor eksisterende reserve, kan man 
fortsatt 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 % 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. P-anlegget var særlig tiltenkt en rolle ved utvikling av 
eiendommer i kjerneområdet Koppholen. P-anlegget er fjernet ved tilleggshøring. Konsekvensen blir 
at grunneiere må koordinere seg og finne egnet lokalisering av p-anlegg på egne eiendommer. For 
kjerneområdene stilles fortsatt krav om at parkering skal skje i separate bygg, felles for flere 
eiendommer. 
 
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.  
 
Andelen bilbruk på arbeidsreiser skal reduseres også på Forus (nullvekstmålet) og effekten av de nye 

bomringene påvirker bilandelen til Forus. Regneeksempel: Hvis det var 19 000 daglige arbeidsreiser 
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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 5000 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) 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 

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 
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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 at man ikke setter norm for parkering høyere enn 0,5 p-plasser per 100 m2,, 

som i praksis vil gi mulighet for mer enn 1 plass per 100 m2 pga den store overkapasiteten som 

allerede er anlagt. 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. 

 

Andre endringer i bestemmelser for bilparkering og infrastruktur til næringstransport: 

Mange merknader stiller spørsmål ved bestemmelser om å unngå kryssing av grønnstruktur og gang- 
og sykkelveier. Disse foreslås nå fjernet. 
 
Etter nærmere vurdering utgår bestemmelse om at «Oppstillingsplasser for næringstransport og 
næringskjøretøy omfattes av parkeringsnormen» (se pkt. d. i tabellen over). Det er ikke vanlig praksis 
at bedriftenes areal til næringskjøretøy inngår i parkeringsnorm. Dermed utgår også formulering om 
at «Næringsspesifikke behov, herunder oppstillingsplasser for næringstransport og næringskjøretøy 
kan unntas med grunnlag i mobilitetsplan og detaljplan.» Tilrettelegging for næringskjøretøy avklares 
i detaljplan og det gir samme handlingsrom som nevnte bestemmelse ville gjort. Tidligere 
bestemmelse i 1.11.1 d «Detaljplan skal vise at parkeringsareal til slike formål plasseres adskilt fra 
ordinær parkering, og plasseres på bedriftens logistikkareal» ivaretas nå i bestemmelse 6.1.4 h. 
 
Tidligere forslag om å tillate økt parkering i tilfeller med offentlig tilgang foreslås å utgå fordi 
kommunene mister kontroll over mengden ny parkering som kan etableres og plassering av slike 
anlegg. Oppdaterte bestemmelser er justert vedrørende lademulighet og plasser for 
bevegelseshemmede. Tidligere bestemmelse 6.1.4 d. andre ledd var foreslått slik «Adkomst til 
logistikkfunksjon skal ikke skje over gang- og sykkelvei eller grønnstruktur.» Denne utgår. 
 

6.13 Sykkelparkering 
 

Planutkast ved hovedhøring Planutkast ved tilleggshøring 

 
1.11.2 Sykkel 
a. Antall sykkelparkeringsplasser per 100 m2 

BRA: 

Kjerneområder og innenfor 400 meter fra 

bussveien: 3 sykkelparkeringsplasser per 100 

m2 BRA 

Øvrige områder: 0,5 sykkelparkeringsplasser 

per 100 m2 BRA 

b. Sykkelparkeringsplasser skal etableres i 

tilknytning til inngangsparti. 

Reguleringsplaner skal vise plass til 

 
1.10.3 Bestemmelser for sykkelparkering 
a. Innenfor kjerneområder og 400 meter fra 

bussveien skal det settes av plass for 3 

parkeringsplasser for sykkel per 100 m2 BRA. I 

øvrige områder skal det settes av plass for 0,5 

parkeringsplasser for sykkel per 100 m2 BRA.  

b. Sykkelparkering skal være under tak, med låst 

adkomst og med mulighet for lading av 

elsykkel. 

c. Minimum 5 % av sykkelplassene settes av til 

gjesteparkering lokalisert nær inngang og 
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overdekket og innelåst sykkelparkering, med 

muligheter for el-sykkellading. Det åpnes for 

at sykkelparkering også kan etableres i p-

anlegg for å oppnå maks sykkeldekning. 

under tak. Minimum 5 % av sykkelplassene skal 

tilrettelegges for større sykler/sykkelhenger. 

 
Mottatte merknader om sykkelparkering og vurderinger av endringer ved tilleggshøring: 
 
Noen merknader omtaler at normen er satt for høyt, mens andre mener den er satt for lavt. 
 
Det er umulig å lage en enkel standardnorm som kan passe alle formål like godt. Anbefalt normtall er 
valgt utfra kommunenes norm for sykkelparkering i andre deler av byområdet. 
 
Medlemmer i styret har gitt innspill om endringer i disse bestemmelsene underveis, slik at de er 
utvidet uten en helhetlig gjennomgang. Derfor benytter vi denne anledningen til å se mer helhetlig 
på innholdet. Sykkelparkering til større sykler og sykkelhenger er et økende behov ved alle målpunkt, 
og foreslås ivaretatt med ny formulering. Oppdatert versjon av bestemmelser for sykkelparkering 
stiller ikke spesifikke krav om plassering, men kvalitetskrav styrkes. Plassering avklares i detaljplan. 
 
 

6.14 Nyere tids kulturminner  
 

Planutkast ved hovedhøring Planutkast ved tilleggshøring 

 

 

 

 
 

 

 

Hensynssone for bevaring av 
bygningskonstruksjon, Forus gamle flyplass: 
 

 
 
Hensynssone for bevaring av hovedbygg for 
etablering av Statoil (dagens Equinor): 
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Hensynssone for bevaring av 
krigsminner/kanonstillinger: 

 
 
Alternativ strekning for bevaring av 
kanaltverrsnitt: 

 
 
Alternativ strekning for bevaring av 
kanaltverrsnitt. Strekningen mellom urban akse 
i Kanalsletta kjerneområde og Røynebergsletta: 
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9.8 Retningslinjer til hensynssone bevaring 
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. 

 
Mottatte merknader om temaet og vurderinger av endringer ved tilleggshøring: 
 
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. Fylkeskommunen 
foreslår også bevaring av en del av rullebanen fra gamle Forus flyplass i området sør/øst for der de 
tre kommunenes grenser møtes ved Koppholen 7. 
 
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. 
 
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 hensynssoner på plankartet og 
retningslinjer i pkt. 9.8: 

• Vedlikeholdshangaren ved Forus gamle flyplass. Bevaring gjelder kun bygningskonstruksjonen. 
Finnes i kulturminneplanen til Stavanger. 

• 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. 

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

• 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. 

 

6.15 Klimahensyn, dreneringssone for kaldluft 
 

Planutkast ved hovedhøring Planutkast ved tilleggshøring 

Ved hovedhøring var ikke 
klimahensyn markert på 
plankartet. 
 
 
Ved hovedhøring var 
klimahensyn omtalt med 
bestemmelse: 
 
1.12 Klimasone 
a. I område øst for E39 mellom 

Forusbeen og Grenseveien/ 
Midtbergmyrå og ut mot 
Gandsfjorden skal det 
vurderes konsekvenser for 
kaldluftdrenering og hensyn 
sikres i reguleringsplan, før 
det tillates fortetting og 
utbygging. 

Utsnitt av plankartet med hensynssone klima: 

 
Bestemmelse: 
 
9.2 Hensynssone klima H 190_5 

a. Innenfor hensynssonen skal det vurderes konsekvenser for 

kaldluftdrenering og hensyn sikres i reguleringsplan, før 

det tillates fortetting og utbygging. 

 

 

Mottatte merknader om temaet og vurderinger av endringer ved tilleggshøring: 
 

Dreneringssone for kaldluft mellom Forus vest og ut til Gandsfjord ble omtalt med bestemmelse i 

høringutkastet. Denne er nå supplert med hensynssone på plankartet. Hvilke hensyn som skal tas, er 

de samme som ved hovedhøring. 

 
En endring er at hensynssonen er strukket over til vestsiden av E39. Hensynssonen er plassert med 
bakgrunn i overordnet klimaanalyse som ble utført av Asplan Viak i forbindelse med at 
prosjektgruppen bestilte stedsanalyse for Forus. Klimaanalysen legges inn som vedlegg i oppdatert 
planbeskrivelse før endelig planbehandling. Klimaanalysen konkluderer med at man bør unngå 
bebyggelse som kan sperre for utlufting mot Gandsfjord. Det er den tidligere innsjøen på Forus som 
fortsatt viser seg ved ansamling av kuldesjø på Forus vest. Hvis hensyn ikke ivaretas i ny bebyggelse, 
stenges dårlig luft inne på Forus vest og lokalklimaet på Forus kan bli dårligere enn dagens situasjon. 
 

6.16 Hensynssone fare 
 

Planutkast ved hovedhøring Planutkast ved tilleggshøring 

 

 

Plankartet er oppdatert med utvidet 
hensynssone fare H 370_1 på Statnetts 
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stasjonstomt (67/284) og Lyse Elnetts tomter 
(67/99 og 67/100): 
 

 
 
Ny bestemmelse foreslås: 
 
9.4 Bestemmelser til hensynssone fare 
høyspent H 370_1 
a. Alle tiltak i terrenget og anleggsarbeid 

innenfor hensynssonen skal på forhånd 

avklares med ledningseier. 

 
Mottatte merknader om temaet og vurderinger av endringer ved tilleggshøring: 
 
Statnett eier og drifter en 300kV dobbeltkurs-ledning mellom Bærheim transformatorstasjon og 
Stølaheia transformatorstasjon. Byggeforbudsbeltet ut fra transmisjonsledningen er til sammen 40 
meter bredt, 20 meter til hver side for senter av ledningen, og dette vises på plankartet med 
hensynssone fare. I tillegg til byggeforbudsbeltet gjelder varslingsavstand på 30 meter fra ytterste 
strømførende fase på ledningen. 
 
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). Dette er nå 
oppdatert på plankartet. Kommunene har hatt kontakt med Statnett etter at vi mottok 
høringsuttalelse. Foreslått bestemmelse er formulert i samråd med Statnett. 
 

6.17 Bestemmelser om vannstrukturer 
 

Planutkast ved hovedhøring Planutkast ved tilleggshøring 

7.2 Blågrønne strukturer  

a. Temakart på plankartet for vann og 

vannkanaler legges til grunn i alle nye 

reguleringsplaner og byggetiltak. 

b. Kanalene skal gjenåpnes i hele dens 

lengde innenfor planområdet. 

7.2 Vannstrukturer 

a. Temakart på plankartet for vann og vannkanaler 

legges til grunn i alle nye reguleringsplaner og 

byggetiltak. 

b. Ved planlegging av tiltak som berører lukkede 

deler av Foruskanalene, skal vurderes om disse 

skal gjenåpnes. 
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c. Tverrsnitt langs kanalene skal være 30 

m for å sikre fremtidig mulighet for 

opparbeiding av naturlig vannmiljø og 

økt naturmangfold. 

d. I kjerneområdene Kj1-4, ved 

bussholdeplasser og ved vannspeil/i 

park skal menneskers rekreative 

opplevelser prioriteres foran 

naturmangfold.  

e. Øst for E39 skal reetablering av 

vannstrukturer kun skje med bruk av 

naturlige materialer. 

f. Vest for E39 kan reetablering av 

vannstrukturer også skje med kunstige 

materialer dersom grunnforhold krever 

det og materialene støtter at biologisk 

mangfold etableres. 

 

c. Ved etablering av vannmiljø I kjerneområdene 

Kj1-4, ved bussholdeplasser og i park skal 

menneskers rekreative opplevelser prioriteres 

foran tilretteleggelse for økt naturmangfold.  

d. Ved utskiftning av betongelementer i kanalene 

øst for E39, skal naturlige materialer benyttes. 

e. Ved utskiftning av betongelementer i kanalene 

vest for E39, kan benyttes kunstige materialer 

som bidrar til økt biologisk mangfold 

sammenlignet med førsituasjon. 

f. I detaljplan skal avklares i samråd med kommunen 

hvilken standard og tverrsnitt for vannmiljø som 

skal opparbeides. Valg skal baseres på vedlagt 

notat datert … om alternative tverrsnitt og 

standardkrav til vannmiljø. 

 
 

 
Forenklinger er gjort. Tidligere pkt c. utgår. Ordlyd i tidligere pkt e. og f. er endret. 
Temakart som pkt a. viser til, er oppdatert ved at vannflate øst for travbanen utgår. 
 
Nytt pkt. f vurderes som del av arbeidet med notat om tverrsnitt for vannmiljø. Notatet er under 
utarbeidelse, og utkastet presenteres i styremøtet 31. januar. Dette er et foreløpig forslag som 
vurderes videre i samråd med FNP. 
 

6.18 Temakart for gangveinett 

Planutkast ved hovedhøring Planutkast ved tilleggshøring 

Tidligere utkast til temakart for 
gangforbindelser viste en diagonal 
forbindelse over næringseiendom: 
 

 

Utsnitt fra temakart for gangforbindelser. Gangrute 
diagonalt over eiendommer utgår som vist 
nedenfor: 
 

 
 

 
Mottatte merknader om temaet og vurderinger av endringer ved tilleggshøring: 
 
Temakart for gangveinettet beholdes. Vi har mottatt merknad om aktuell gangforbindelse over 
eiendom nordvest for krysset mellom E39 og Løwenstrasse. Ved tilleggshøring har vi fjernet den 
foreslåtte gangtraseen. Dette ville vært en snarvei for de som går mellom Forus sørvest og Lura, men 
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eiendommen ligger langt unna kjerneområdene og gangavstanden ville ikke blitt betydelig kortere. 
Nytten står ikke i forhold til ulempene for næringsdriften på berørte eiendommer. 
 

6.19 Energiforsyning i næringsbygg 

 

Planutkast ved hovedhøring Planutkast ved tilleggshøring 

1.6 Bestemmelser om løsninger for 
energiforsyning i næringsbygg (§11.9 pkt. 3) 

a. Innenfor planområdet er det gitt 

konsesjon til fjernvarme. Alle nybygg, 

hovedombygginger og tilbygg skal 

knyttes til fjernvarmeanlegget. 

Kommunen kan gjøre helt eller delvis 

unntak fra tilknytningsplikten der det 

dokumenteres at bruk av alternative 

løsninger for tiltaket vil være miljømessig 

bedre enn tilknytning. 

b. All ny bebyggelse skal tilrettelegges for 

vannbåren varme.  

c. Det stilles krav om energieffektive bygg. 

Energibesparende og fleksible løsninger, 

fortrinnsvis kollektive, og løsninger som 

minsker utslipp til luft og vann, 

vektlegges. Samlet energibehov for det 

enkelte byggeområdet skal kartlegges og 

alternativer for energiforsyning skal 

utredes, herunder også fornybare 

løsninger.  

d. Følgende energiløsninger og tiltak basert 

på fornybar energi skal vurderes:  

1. Utnytte lokale varmeressurser som 

solenergi (solceller/solfangere), 

grunnvarme, fjernvarme mv. 

2. Utnytte lokale kjøleressurser 

(kaldtvann fra fjorden eller grunnen 

mv.) 

 
1.7 Retningslinjer om løsninger for 
energiforsyning i næringsbygg  

a. Alle nybygg bør ta i bruk energiledelse 

som er tilpasset Norsk Standard (NS-EN 

ISO 50001:2011). 

b. Alle nybygg bør legge til rette for 

utveksling av overskuddsenergi med 

nabobedrifter eller til et nettverk. 

 

1.7 Bestemmelser om løsninger for 

energiforsyning i næringsbygg (§11.9 pkt. 3) 
a. Innenfor planområdet er det gitt konsesjon til 

fjernvarme. Alle nybygg, hovedombygginger og 

tilbygg skal knyttes til fjernvarmeanlegget. 

Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak 

fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at 

bruk av alternative løsninger for tiltaket vil 

være miljømessig bedre enn tilknytning. 

b. All ny bebyggelse skal tilrettelegges for 

vannbåren varme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 Retningslinjer om løsninger for 
energiforsyning i næringsbygg  

a. Alle nybygg bør ta i bruk energiledelse som er 

tilpasset Norsk Standard (NS-EN ISO 

50001:2011) 

b. Alle nybygg bør legge til rette for utveksling av 

overskuddsenergi med nabobedrifter eller til et 

nettverk. 

c. Følgende energiløsninger og tiltak basert på 

fornybar energi bør vurderes:  

- Utnytte lokale varmeressurser som 

solenergi (solceller/solfangere), 

grunnvarme, fjernvarme mv. 

- Utnytte lokale kjøleressurser (kaldtvann fra 

fjorden eller grunnen mv.) 
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Bestemmelser er forenklet. 
Pkt 1.6 b. er delvis ivaretatt i annen lovgivning. Pkt 1.6 d endres fra bestemmelse til retningslinje. 
 

6.20 Støy 

Planutkast ved hovedhøring Planutkast ved tilleggshøring 

1.12 Støy (pbl § 11-9, pkt. 6 og 8) 

a. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets 

anbefalinger for støygrenser skal legges 

til grunn ved planlegging og bygging til 

støyfølsom bruk (boliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler 

og barnehager), og etablering av 

støyende virksomheter.   

b. Avvik fra anbefalingene i veilederen kan 

bare gjøres gjennom plan der 

nødvendige vurderinger er gjort, og 

avbøtende tiltak er sikret.  

c. Tiltak som medfører økt støynivå i 

friområder og/eller grønnstruktur, kan 

bare tillates etter at nødvendige 

vurderinger er dokumentert og plan 

sikrer avbøtende tiltak. Støyskjerming 

skal føre til at støybelastningen for 

friområdet reduseres.  

 

1.12 Støy (pbl § 11-9, pkt. 6 og 8) 
a. Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

anbefalinger for støygrenser skal legges til grunn 

ved planlegging og bygging til støyfølsom bruk 

(boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 

fritidsboliger, skoler og barnehager), og 

etablering av støyende virksomheter.  

 

 
Forenklinger er gjort. 
Pkt b. og c. utgår, disse er delvis sikret i annet lovverk. 
 

6.21 Bytte av formål på to delfelt i kjerneområde Forussletta sør 

Planutkast ved hovedhøring Planutkast ved tilleggshøring 

2.4.5 Forussletta sør 
b. Bolig (kun Kj-4D og Kj-4E). Fordeling 

mellom bolig/næring avklares i 

reguleringsplan. 

 

2.8.5 Spesielt om kjerneområdet Forussletta sør 
b. Bolig (gjelder kun Kj-4B og Kj-4E). Fordeling 

mellom bolig/næring avklares i reguleringsplan.  

 

 
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 derfor i delområde Kj-4D. Formål bolig legges inn i delfelt Kj-4B. Dette har ingen 
konsekvenser for andre vurderinger. 
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7. Rådmennenes vurdering 
 
Rådmennene er opptatt av at endringer skal øke planens måloppnåelse eller holde den uendret. 
Målene er satt fordi de prioriterer samfunnsmål som kommunene jobber mot i all planlegging og 
fordi Forus har noen kvaliteter for næringsutvikling som kommunene prioriterer å videreutvikle. 
 
Mål om næringsutvikling: Planen vil resultere i mindre slagkraftige kjerneområder hvis rene 
kontorvirksomheter etableres langs bussaksene utenfor kjerneområdene. Det kan skje hvis 
kommunene avviker fra bestemmelsen om maksimum tillatt kontorandel langs bussvei utenfor 
kjerneområdene, på 60% av bruksarealet. Hvis kontorvirksomheter etableres utenfor 
kjerneområdene, oppnår man ikke tiltenkt konsentrasjon av bebyggelse, korte gangavstander til 
service, økt kundegrunnlag til servicetilbudene eller 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 nye lager- og 
industribedrifter, ei heller kombibedrifter. 
 
Det oppdaterte planforslaget har mindre marginer når det gjelder sprang i utnyttingsgrad.  
Arealstrategien er noe mindre robust og mindre motstandsdyktig mot variasjoner i saksbehandling. 
Risikoen øker for at ulik oppfølging mellom kommunene får uheldige konsekvenser. Med endret 
utnyttingsgrad øker usikkerheten om hvor utbygging faktisk kommer til å skje de neste ti-årene. 
 
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 det som maksimalt kan 
tillates innenfor nullvekstmålet når man tar høyde for den store overkapasiteten på parkering som 
allerede finnes på Forus. 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 til 15% utenfor influensområde bussvei. 
 
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 flomhensyn i 
oppfølgende planer og sikrer flomkapasitet på lang sikt. 
 
Mål om stedsattraktivitet: 
Grønnstruktur er redusert ved tilleggshøring. Det er en komplisert oppgave å planlegge regional 
grønnstruktur gjennom et etablert næringsområde. Noen større arealer som kunne gitt romlig 
opplevelse av å bevege seg eller oppholde seg i grønne omgivelser, utgår ved tilleggshøring. 
Kommunene har ikke introdusert mye nytt boligformål øst for E39, som kunne begrunnet en sterk 
prioritering i den østlige delen av planområdet. Det eneste større grøntområdet som fortsatt foreslås 
beholdt er skogområdet på Forus øst sør for bussveien ved gamle Esso-bygget. Grønnstrukturen 
følger avgrensningen av det eksisterende skogområdet. Forus har få slike kvaliteter og de tar lang tid 
å etablere. 
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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 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. Videre arbeid som gjennomføres samtidig med og etter tilleggshøring 
Prosjektadministrasjonen jobber fortløpende videre med å justere, spisse eller fjerne detaljer i 
bestemmelsene. Mottatte merknader og kontakt med Forus Næringspark vil benyttes i arbeidet. 
 
Detaljeringsgraden i bestemmelsene og prioritering av tema som er særlig viktige å koordinere på 
tvers av kommunene vil bli vurdert. 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. 
 
Krav til vannkvalitet og opparbeidelse av vannmiljø vil bli gjennomgått som følge av utredning om 
økonomisk gjennomførbarhet og i videre koordinering med fagmiljøene i de tre kommunene 
innenfor VA og vannmiljø. 
 

9. 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 
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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 21. januar og varer til 18. februar, dvs. 4 uker. Tilleggshøringen 
gjennomføres ved at brev sendes til overordnede myndigheter, Næringsforeningen og Forus 
Næringspark. I tillegg sendes brev til enkelte grunneiere som berøres særlig av endringer i planen. 
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. Tilleggshøring annonseres ikke i pressen. 
 
Fylkeskommunen behandler sannsynligvis sak om tilleggshøring i Fylkesutvalget 12. mars. Det betyr 
at styret for IKDP Forus ikke mottar deres uttalelse til styremøtet 5. mars, men tar stilling til 
uttalelsen fra Fylkesutvalget i samme møte som styret behandler endelig planforslag i månedsskiftet 
april/mai. 
 
Det er aktuelt å arrangere et åpent møte om planen før planen ferdigstilles. Høringsinstansene 
inviteres spesielt til møtet. Målet med møtet vil være 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, i slutten av april. Deretter behandles planen i alle tre kommuner. Hvis alle tre 
kommunestyrer/bystyrer fatter likt planvedtak og der ikke foreligger innsigelser, er planen 
egengodkjent. Det kan skje i mai-juni. 
 

10. Forslag til vedtak 
 
Forslag til interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus) 2019-2040, med plankart og 
bestemmelser sist revidert 23.01.2019, sendes ut på tilleggshøring. 


