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Gruppe: STYRET FOR IKDP FORUS 
Møtested: Sola kulturhus, Kongshaugvegen 32. 
Møtedato/ -tid: 22. mars 2019 kl. 13:00-15:00 
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, Leidulf 
Skjørestad, Per Haarr, Leif Aarthun Ims 
Prosjektgruppen, kommunikasjonsgruppen og næringsansvarlige. 

INNKALLING TIL STYREMØTE I IKDP FORUS 22.03.2019 
 
Sak nr.:  

5/19 Referat fra styrets møte 13. desember 2018, vedlegg 
 

6/19 Status i arbeidet med IKDP Forus, muntlig orientering v/ prosjektleder og leder i 
rådmannsgruppen 
 

7/19 Oppfølging av styrets vedtak 31. januar, inkludert vurdering av oversendelsesforslag 
 

8/19 Økonomisk gjennomførbarhet 
 

9/19 Vurdering av innspill fra Næringsforeningen om rekkefølgetiltakene 
 

10/19 Merknader ved tilleggshøring – foreløpig oversikt 
 

11/19 Eventuelt 
 

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

- Sak 8: To rapporter fra Asplan Viak 

- Sak 9: Notat fra Hjort og svar til Hjort. Samt oppdatert rekkefølgenotat. 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
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Møtereferat 

 

 
 
Gruppe: Styret for IKDP Forus 
Møtested: Hos Sandnes tomteselskap, Havnegata 15. 
Møtedato/ -tid: 31. januar 2019 kl 09:30-11:00 
Møteleder: Christine Sagen Helgø Referent: Marit Storli 
Deltakere: Unni Østråt Egeland, Stanley Wirak, Ayan Jama, Kari Raustein,  

Martin S. Håland, Ole Ueland, Ine Marit Bertelsen, Leif Arild Lie, Solveig Ege 
Tengesdal (observatør) 

Forfall: Roar Johannessen 
Kopi til: Vara: Olav Birkeland, Cecilie Bjelland, Heidi Bjerga, Stian Lie Hagen, Egil Olsen, 

Christian Wedler, Inger Lise Erga, Nora Nilsen 
Rådmannsgruppen: Bodil Sivertsen, Leif A. Ims, Ingrid Nordbø, Arve Nyland, Per 
Haarr, Gunn Jorunn Aasland 
Prosjektgruppen, kommunikasjonsgruppen, næringsansvarlige. 

PROTOKOLL FRA STYRETS MØTE 31.01.2019 
Sak nr.:  

1/19 Referat fra styrets møte 13. desember 2018 
 
Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 

2/19 Muntlig orientering om planforslaget v/ leder i rådmannsgruppen 

• Endringer utført etter hovedhøring og etter styremøtet 13. desember ble 

gjennomgått.  

• Gjennomført prosess etter styremøtet 13. desember: Næringsforeningen 

hadde møte med ordførerne m.fl. 11. januar, og oppfølgende møte med 

representanter fra rådmannsgruppen 16. januar. Næringsforeningen leverte 

innen avtalt frist endringsforslag til plankart og bestemmelser, datert 

25.01.2019. Dokumentene ble sendt samme dag til styret sammen med 

øvrige saksdokumenter til styremøtet 31. januar. Rådmennene leverte 
kommentarer til innspillene i notat datert 30.01.2019. 

 
3/19 Begrenset tilleggshøring 

Følgende innspill ble omtalt: 

• Det har vært nyttig dialog med Næringsforeningen, og det er bra at styret har 
mottatt konkrete innspill som det er mulig å ta stilling til. 

• De største endringene i planen er at omfanget på grøntareal er redusert, mens 
utnyttingsgrad er økt. 

• Styret ønsker et nytt møte med Næringsforeningen mens høringen pågår. 
• Gjennom mer kontakt med aktørene bak Tvedt-planen bør kommunene 

avklare om det er mulig å komme nærmere enighet om adkomster og 
avgrensning av kjerneområdet. Så lenge man drøfter areal til kontorformål 
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som støtter formålet med kjerneområdet og ikke handel, kan det være mulig å 
finne løsninger. 

• Vedtak om at anleggsbidrag til rekkefølgetiltak ikke skal overstige kostnader i 

andre relevante næringsområder, følger utsendelsen. 

• Innspill fra Næringsforeningen følger ved utsendelse. Det bes spesielt om 

kommentarer til disse innspillene. 
 
Vedtak: 

1. Forslag til interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus) 2019-2040, 
med plankart og bestemmelser revidert 23.01.2019, med endringer som følger 
av vedtakets punkt 2 og 3, sendes ut på tilleggshøring. 
 

2. Med henvisning til endringsforslag i e-post fra Næringsforeningen datert 
25.01.2019: 

a) Følgende innspill innarbeides i IKDP Forus: 

• Endringsforslag nr. 5 på plankartet, grøntareal utgår. 

• Endringsforslag nr. 6 på plankartet, grøntareal utgår. 

• Forslag til bestemmelse 1.2 om plankrav, setning om at nye planer skal utvikles 

i tråd med IKDP Forus er opplagt og utgår. 

• Forslag til retningslinje 1.4 om oppfølging av IKDP Forus i kommunene, handel i 

medhold av ny regional planbestemmelse vil gjelde uten revisjon av IKDP Forus. 

• Forslag til bestemmelse 1.9 om beregningsmetode for tillatt bruksareal. 

Utenfor kjerneområder regnes imaginære plan med i bruksareal. Tillegg om at 

imaginære plan ikke regnes med ved beregning av antall parkeringsplasser. 

• Forslag til bestemmelse 2.1 e, fellesbestemmelse om parkering i 

kjerneområdene. Korttidsparkering, varelevering, kiss and ride, taxi mm 

innarbeides. 

• Forslag til bestemmelse 3.1 om avgrensning av bussveisonene. 

• Forslag til bestemmelse 3.3, kontorandel defineres per tomt og ikke per 

bygning. Innenfor felt N2 og N3 tillates det oppført frittstående kontorbygg. 

• Forslag til bestemmelse 1.6.2 a, Rekkefølgetiltak nr. 5, gang/sykkel bro eller 

undergang tas ut av planen. 

 

b) Følgende innspill innarbeides delvis: 

• Innspill nr. 3 på plankartet, grøntdrag reduseres fra 30 til 15 meter på 

plankartet. 

• Innspill nr. 8 på plankartet, grøntdrag mellom Maskinveien og skogområde 

fjernes, men forbindelse vises på temakart Gangveinett. 

• Innspill nr. 14 på plankartet, Hensynssone H540_2 beholdes, men reduseres til 

30 meter bredde på plankartet. Bestemmelse 9.6 om hensynssone 

grønnstruktur H540_2 beholdes, men breddekrav reduseres fra 40 til 30 meter. 

• Innspill nr. 18 på plankartet, kombinert formål opprettholdes, men underformål 

tjenesteyting utgår. 

• Bestemmelse 1.10.1 om bilparkering. To alternative parkeringsnormer O,5 

og 0,9 p-plasser pr.100 m2 BRA vurderes i høringen. 

 

c) Rådmennene bes jobbe videre med følgende endringsforslag som ikke trenger 

tilleggshøring: 
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• Bestemmelse 1.1 om planens rettsvirkninger, innspill om rekkefølgekrav i 

reguleringsplaner som skal gjelde foran IKDP Forus. 

• Bestemmelse 1.3 og retningslinje 1.4 om oppfølging av IKDP Forus, både 

innhold og form på avtale mellom kommunene vil bli bearbeidet. 

• Bestemmelse 1.5.5 om vannkvalitet vil bli bearbeidet i samråd med VA-

avdelingene. 

• Bestemmelse 1.11 om grøntareal på eiendommer, spørsmål om eierform blir 

vurdert nærmere etter kontakt med Næringsforeningen. 

• Bestemmelse 6.1.4 om infrastruktur til bil- og næringstransport, definisjon og 

plassering og lademulighet for næringskjøretøy. 

 

d) Følgende endringsforslag er ikke innarbeidet: 

• Forslag på plankartet, nr. 1, grøntdrag mellom Røynebergsletta og Solasplitten 

beholdes. 

• Forslag på plankartet, nr. 7, grønnstruktur langs høyspent opprettholdes. 

• Forslag på plankartet, nr. 10, grønnstruktur på golfbanen beholdes. 

• Forslag på plankartet, nr. 11, avgrensning av kjerneområdet (se eget vedtak 

pkt. 3) 

• Forslag på plankartet, nr. 13, flomsone i Koppholen opprettholdes tilpasset 

grønnstruktur. 

• Forslag på plankartet, nr. 15, LNF område på Bærheim. Forslag om å ta ut 

retningslinje 8.1 og endre arealformål til andre typer bebyggelse 

(avfallshåndtering/ sirkulærøkonomi) ble drøftet. Området ønskes ikke hørt 

som byggeformål, og beholdes som LNF-formål.  

• Forslag på plankartet, nr. 16, hensynssone på hovedkontor for etablering av 

Statoil/Equinor opprettholdes i tråd med kulturminneplan. 

• Forslag på plankartet, nr. 17, grønnstruktur ved Grenseveien opprettholdes. 

• Forslag på plankartet, nr. 19, veilenke på Forusbeen sør opprettholdes. 

• Forslag til bestemmelse 1.5.2 om innslag av blågrønn faktor, faktornivå 

opprettholdes i tråd med Nasjonal veileder. 

• Forslag på plankartet nr. 12 samt endringsforslag til bestemmelse 1.6.1 om 

stenging av Åsenvegen, Forusbeen og Traktorveien. Tiltak for å vise veistenging 

beholdes uendret. 

• Forslag om å ta ut Tabell 1 fra bestemmelse 1.6.2, oversikt over 

rekkefølgetiltak. Tabellen beholdes. 

• Forslag til bestemmelse 2.1 e, krav om felles parkering for flere eiendommer i 

kjerneområdene opprettholdes. 

• Forslag til bestemmelse 2.7.1 om næringstyper inkludert handel i 

kjerneområdene. Handel i medhold av ny regionalplan ivaretas generelt i annen 

bestemmelse 5.7. 

• Forslag til bestemmelse 3.2 om næringstyper inkludert handel i Indre og Ytre 

bussveisone. Handel i medhold av ny regionalplan ivaretas generelt i annen 

bestemmelse 5.7. 

• Forslag til bestemmelse 5.3 om handelsformål på H1 (Ikea) og H2 (Tvedt) 

opprettholdes. 

• Forslag til bestemmelse 5.6 om N1 og N2 beholdes, og bredden på 

grønnstruktur settes til 30 meter. 
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• Forslag til bestemmelse 7.1 om fellesbestemmelser til grønnstruktur, minste 

bredde på grønnstruktur opprettholdes til 15 meter. 

• Forslag til bestemmelse 7.2 om vannstrukturer, krav ved utskifting av 

betongelementer opprettholdes. 

 

3. Med følgende endringer på plankart henvist til punktene 2 d: 

a) Forslag på plankartet, nr. 11. Utvidet kjerneområde Koppholen vurderes i 

høringen. 

b) Forslag på plankartet, nr. 11. Forslag til løsning for stenging av 

vei/fremkommelighet bussvei og adkomst vurderes og løses endelig i 

detaljplan for området.  

 
4. Styret ber om en egen sak med vurdering av innspill til rekkefølgebestemmelser 

som fremkommer i Notat av 22 januar fra advokatfirmaet Hjort DA. 
 

5. Det bes om en oversikt over dagens parkeringsplasser, hvor de ligger og hvilket 

belegg disse har. Det bes vurdert om og hvordan en kan ta utgangspunkt i 

dagens parkering, og ha en gradvis reduksjon over tid mot planens mål på 0,5 

parkeringsplasser per. 100 kvm. 

 
 

Oversendelsesforslag som følger saken ved tilleggshøring: 
 

Oversendelsesforslag fra Kari Raustein (framsatt i møte 13. desember): 
• 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. 3.4 Utnyttelse og byggehøyder innenfor influensområde bussvei (pbl § 11-9, 
pkt 5). Maks tillatt utnyttingsgrad i indre bussveisone økes fra 190% til 200%.  

• 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 

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. 

 
Oversendelsesforslag fra Stanley Wirak, framsatt i møte 31.01.2019: 
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• Det skal ikke foretas reduksjoner av utnyttelse av allerede godkjente 

reguleringsplaner. 

• Tillegg til bestemmelse 3.3 om kontorandel. Det kan gjøres fravik i denne 

bestemmelsen i områder der det allerede er foretatt utbygging i området med 

større kontorandel. 

  
4/19 Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 
 

 
Referatet er foreløpig utgave og godkjennes i neste styremøte.  
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Sak 7/19 Oppfølging av styrets vedtak 31. januar, inkludert vurdering av 
oversendelsesforslag 

 
 

1. Innledning 
 
I denne saken presenteres oppfølging av tema som rådmannsgruppen skulle jobbe videre med i følge 
vedtak. Flere av bestemmelsene som omtales, er aktuelt å justere ytterligere fram til endelig 
behandling. 
 
Her besvares også oversendelsesforslag som ble mottatt i møtet. 
 
 

2. Vurdering av endringsforslag som ikke krever tilleggshøring (vedtak pkt. 2 c.) 
 
Vedtak pkt. 2 c: 
Rådmennene bes jobbe videre med følgende endringsforslag som ikke trenger tilleggshøring: 

• Bestemmelse 1.1 om planens rettsvirkninger, innspill om rekkefølgekrav i reguleringsplaner 

som skal gjelde foran IKDP Forus. 

• Bestemmelse 1.3 og retningslinje 1.4 om oppfølging av IKDP Forus, både innhold og form på 

avtale mellom kommunene vil bli bearbeidet. 

• Bestemmelse 1.5.5 om vannkvalitet vil bli bearbeidet i samråd med VA-avdelingene. 

• Bestemmelse 1.11 om grøntareal på eiendommer, spørsmål om eierform blir vurdert nærmere 

etter kontakt med Næringsforeningen. 

• Bestemmelse 6.1.4 om infrastruktur til bil- og næringstransport, definisjon og plassering og 

lademulighet for næringskjøretøy. 

 

2.1 Vedtak 2 c, første kulepunkt om rekkefølgekrav i gjeldende planer 
 
Innspillet fra Næringsforeningen:  
1.1 Planens rettsvirkninger (pbl § 11-6) 

- Kommuneplanene i Sandnes, Sola og Stavanger sine bestemmelser og retningslinjer gjelder for 

områder med bebyggelse og anlegg innenfor planområdet, med unntak av tema som håndteres 

med egne bestemmelser i IKDP Forus. 

- Ved motstrid gjelder bestemmelsene i IKDP Forus foran kommuneplanens ordinære 

bestemmelser frem til det vedtas ny kommuneplan. 

- Følgende planbestemmelser skal gjelde foran bestemmelser i IKDP Forus: 

- §6 i bestemmelser til plan nr. 1767 i Stavanger kommune,  

- §6 i bestemmelser til plan nr. 2001129 i Sandnes kommune 

- §4 i bestemmelser til plan nr. 2004138 i Sandnes kommune 

- §6 i bestemmelser til plan nr. 0309 i Sola kommune 

 
I møte med FNP har vi drøftet bakgrunnen for innspillet. Bakgrunnen er at FNP har gjennomført 
rekkefølgetiltak og dermed også opparbeidet gjeld som er forankret i låneavtale som viser til 
bestemmelser i de gjeldende reguleringsplaner. Dette utgjør 21 mill. kr. i følge informasjon fra FNP. 
Svar fra jurist i Sandnes: 
 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§11-6
http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/1103/1767/Dokumenter/1767.pdf
http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/1102/2001129/Dokumenter/Gjeldende_bestemmelser_2001129.pdf
http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/1102/2004138/Dokumenter/Gjeldende_bestemmelser_2004138.pdf
http://kart.sola.kommune.no/planarkiv/1124/0309/Dokumenter/0309-Forus%20næringspark.PDF


 
 

8 
Side 8 av 34 

 

Jeg forstår problemstillingen slik at det omhandler lovligheten av å ta inn 
rekkefølgebestemmelser for å sikre finansiering av allerede utført tiltak i Forusområdet. 
 
Hjemmel for å lage bestemmelser til kommuneplan er gitt i plan- og bygningslovens § 11-9. 
Pkt. 4 gir hjemmel til å lage bestemmelser for å sikre rekkefølgekrav. Bestemmelsen lyder: 

 
Kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestemmelser til kommuneplanens 
arealdel om:  
4. rekkefølgekrav for å sikre etablering av samfunnsservice, teknisk infrastruktur, 
grønnstruktur før områder tas i bruk og tidspunkt for når områder kan tas i bruk til 
bygge- og anleggsformål, herunder rekkefølgen på utbyggingen, 

 
Bestemmelsen er uttømmende. Som det fremgår av lovteksten er det bare adgang til å gi 
bestemmelser for å sikre etablering av.. I dette tilfellet er det ønskelig å sikre finansiering av 
allerede utførte tiltak. Dette ligger klart utenfor disse bestemmelser og omhandler i 
realiteten økonomiske forhold. Det er ikke bestemmelser i plan- og bygningsloven som 
hjemler slike bestemmelser.  
   
Sivilombudsmannens sak 2015/1194 går nærmere inn på hva som kan fastsettes av 
rekkefølgebestemmelser.  

 
 
Rådmennenes vurdering: Bestemmelser om ivaretakelse av gjennomførte rekkefølgetiltak kan ikke 
inngå i IKDP Forus. Tidlige planers rekkefølgetiltak gjelder ikke foran IKDP Forus. 
Når det gjelder rekkefølgetiltak i gjeldende planer som ikke er gjennomført, og vil omfattes av 
framtidige gjennomføringsmodeller. Dette er gjort i samråd med FNP. Se også sak 8 om økonomisk 
gjennomførbarhet. 
 
 

2.2 Vedtak 2 c, andre kulepunkt vedr. kommunenes oppfølging av planen 
 
Næringsforeningens forslag: 
1.3 Oppfølging av IKDP Forus i kommunene 
[Det foreslås at hele bestemmelsen tas ut da den er i strid med pbl. § 9-6 og etter sin art hører 
hjemme i samfunnsdelen.] 
 
I forhold til behov for oppfølging/gjennomføring og endring av IKDP Forus regulerer PBL § 9-6 
følgende:  
 
«Gjennomføring og endring 
Partene i et interkommunalt plansamarbeid bør inngå avtale om gjennomføring av planer som er 
vedtatt på grunnlag av slikt samarbeid, når det er behov for samordning av bruk av virkemidler for 
gjennomføring. 
 
Dersom en kommune eller regional planmyndighet ensidig ønsker å endre en plan etter kapitlet her, 
skal de øvrige deltakende og berørte parter få skriftlig varsel om dette før planarbeidet starter.» 
 
Ved hovedhøring forelå utkast til avtale gjennom bestemmelser og retningslinjer. Se 
bestemmelser/retningslinjer ved hovedhøring, kap. 1.2 og 1.3: Link til bestemmelsesheftet ved 
hovedhøring. 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sivilombudsmannen.no%2Futtalelser%2Fbestemmelse-i-kommunedelplan-om-bruk-av-utbyggingsavtaler-ved-gjennomforing-av-tiltak%2F&data=02%7C01%7Cmarit.sletteberg.storli%40stavanger.kommune.no%7C718ba595620d4f497ebb08d6934c268a%7C8cb94f174b6045d6b279cd88076e5b48%7C0%7C0%7C636858352609986658&sdata=ixVQf2hd7Ev5%2B1JmgeFjdYkpRWD6HwbMlN87R4by%2FZE%3D&reserved=0
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§9-6
https://ikdpforusdotcom.files.wordpress.com/2018/06/bestemmelser-ikdp-forus-31-05-2018-rev-31-05-2018.pdf
https://ikdpforusdotcom.files.wordpress.com/2018/06/bestemmelser-ikdp-forus-31-05-2018-rev-31-05-2018.pdf
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Rådmennenes vurdering: En avtale mellom kommunene om oppfølging av planen er nødvendig og 

skal inngås i samsvar med føringene over, men ikke som del av bestemmelser og retningslinjer. 

Intensjon om avtale og aktuelt innhold innarbeides i plandokumentene før sluttbehandling. 

Rådmennene vil starte arbeidet med å utarbeide avtalen parallelt med og i forlengelsen av 

sluttbehandlingen av planen. 

 

2.3 Vedtak 2 c, tredje kulepunkt om vannkvalitet 
Vedtaket: Bestemmelse 1.5.5 om vannkvalitet skal bearbeides i samråd med VA-avdelingene. 

Næringsforeningens innspill: 

1.5.5 Vannkvalitet (pbl § 11-9, pkt. 3 jfr. § 27-1) 

[Det foreslås at hele bestemmelsen tas ut da den er i strid med pbl. § 11-9 første ledd pkt. 3, jfr. pbl. 

§ 18-1 og etter sin art hører inn under Forurensningsloven.] 

 

Prosjektgruppen har hatt møte med VA-avdelingene der også FNP deltok.  

Ihht Vannforskriften skal alle vannforekomster oppnå minst god økologisk og kjemisk tilstand. 
Foruskanalen er registrert som en sterkt modifisert vannforekomst og får krav om økologisk 
potensiale i stedet for økologisk tilstand. Dette innebærer litt lavere krav, fordi en ikke anser det som 
realistisk å oppnå god økologisk tilstand. Kommunene kan ikke velge å la vannkvaliteten i 
Foruskanalen forbli som i dag. Kommunene skal i hht forskriften oppfylle sine forpliktelser innen 
2027. Det er mulig å be om fristforlenging inntil 6 år, noe som trolig uansett vil være nødvendig for 
Foruskanalen. Dette arbeidet vil måtte pågå i mange år framover. Alle tiltak i kanalene som handler 
om å oppgradere vannmiljø, vil også bedre vannkvaliteten. 
 
Følgende bestemmelse anbefales: 
«Vannkvaliteten i Foruskanalen skal sikres i tråd med Vannforskriftens miljømål om godt økologisk 
potensiale». Dette vil være en bekreftelse om at kommunene forholder seg til det nasjonale kravet.  
 
Andre bestemmelser er gjennomgått i samråd med VA-avdelingene og FNP, og flere forenklinger er 
foretatt. Rådmennene vil ikke tilrå å fjerne bestemmelse om vannkvalitet. 
 
 

2.4 Vedtak 2 c, fjerde kulepunkt om eierform på grøntareal 
Vedtaket: Bestemmelse 1.11 om grøntareal på eiendommer. Spørsmål om eierform blir vurdert 
nærmere etter kontakt med Næringsforeningen. 
 
Næringsforeningens innspill: 

Grønnstruktur/Parkbelte i industriområde 

a. Blågrønn struktur langs tomtene erverves og opparbeides av grunneier på tilgrensende 

tomter, jfr. pbl. § 18-2 annet ledd. 

b. Blågrønn struktur medregnes i tomtens areal som grunnlag for beregning av %-BRA. 

 

Innspilet er drøftet i møte med Næringsforeningen og FNP. Vi ble enige om at formuleringen i 

bestemmelse 1.11 endres, ordet «uteoppholdsareal» endres til «grøntareal»: 

1.11 Grøntareal på eiendommer 
a. Minimum 10 % av eiendommen skal avsettes til felles tilgjengelig grøntareal.  

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§11-9
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§18-1
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§18-1
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b. Ved eiendommer som grenser ut mot grønnstruktur, skal uteoppholdsareal plasseres ut mot 

grønnstrukturen.  

 

Innholdet her berøres også av oversendelsesforslag mottatt fra Kari Raustein: 

Pkt. 1.11 Uteoppholdsareal på eiendommer. «Felles tilgjengelig uteoppholdsarea bør reduseres der 
eiendommer ligger ved torg o.l.» 
 
En mulighet kan være at formuleringen gjelder som bestemmelse utenfor kjerneområdene og som 

retningslinje innenfor kjerneområdene. 

Næringsforeningen ønsker at areal som endres fra byggeformål til grønnstruktur kan medregnes i 

arealet som benyttes til å beregne tillatt BRA på eiendommene. Rådmennenes vurdering er at 

beregningsregler skal følge regelverket, og at da regnes ikke med arealer avsatt til grønnstruktur. 

 

2.5 Vedtak 2 c, femte kulepunkt om infrastruktur til bil- og næringstransport 
Bestemmelse 6.1.4 om infrastruktur til bil- og næringstransport, definisjon og plassering og 

lademulighet for næringskjøretøy. 

Næringsforeningens innspill: 
Infrastruktur til yrkes-/næringsbil 

a. Skatteetatens definisjon av yrkes-/næringsbil legges til grunn ved bruk av denne 

bestemmelse. 

b. Kommunalteknisk vegnorm for Nord-Jæren skal legges til grunn i planlegging. Avvik fra 

normen må godkjennes særskilt.  

c. Areal til parkering og manøvrering av yrkes-/næringsbil skal settes av på egen eller felles 

næringseiendom. 

d. Detaljplan skal vise at areal til yrkes-/næringsbil plasseres adskilt fra ordinær parkering, og på 

bedriftens uteareal. 

e. Minimum 50% av parkeringsplassene for yrkes-/næringsbil skal ha lademulighet og det skal 

være mulig å tilrettelegge 100 % av disse parkeringsplassene for lading på et senere tidspunkt. 

f. Varemottak skal søkes anlagt slik at det ikke kommer i konflikt med gang- og sykkelatkomst. 

 

I møte med FNP og Næringsforeningen ble bestemmelsen drøftet. Vi anbefaler at tidligere pkt. a - c 

utgår, mens pkt. d beholdes: 

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

 
I møtet med FNP og Nf ble vi enig om å ta inn et punkt om lading av næringskjøretøy. Andel med 
lading ble ikke avklart, men anbefales etter faglig vurdering: 

«Minimum 30 % av yrkes- og næringsbiler skal ha lademulighet. Det skal tilrettelegges for at 100 % av 

yrkes- og næringsbiler skal ha lademulighet på et senere tidspunkt.» 

 

 

 

 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/enk/hjelp/fradragsveiviser-for-enk/fradrag-for-bruk-av-bil-i-naring/hva-er-forskjellen-mellom-privatbil-og-yrkes-naringsbil/
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3. Oppfølging av styrets vedtak pkt. 3 om parkering 
 

3.1Bakgrunn 
Styrets vedtak: 

Det bes om en oversikt over dagens parkeringsplasser, hvor de ligger og hvilket belegg disse har. Det 

bes vurdert om og hvordan en kan ta utgangspunkt i dagens parkering, og ha en gradvis reduksjon 

over tid mot planens mål på 0,5 parkeringsplasser per. 100 kvm. 

 
Rådmennene presiserer at målet for parkering er 1,0 plass per. 100 kvm. For å nå det målet anbefaler 
rådmennene at bestemmelse setter krav om parkering til 0,5 plasser per. 100 kvm. 
 
 

3.2 Kartlegging av parkeringsplasser på Forus   
Med Rogaland fylkeskommune som oppdragsgiver, gjennomførte Asplan viak en 
parkeringsutredning for arbeidet med kommunedelplan for parkering på Forus og Lura 
(Asplan viak 2011 og 2014). Den omfattet registrering og bruk av dagens parkeringsplasser på Forus. 
Registeringen ble foretatt i 2013 og viser at området hadde ca. 27.500 parkeringsplasser og 
ca. 19.000 parkerte biler, dvs. et parkeringsbelegg på ca. 70 prosent. Ut fra registrert BRA på 
ca. 22.700 m2 utgjør dette 1,2 parkeringsplasser per 100 m2 BRA. Kartleggingen viser også at 
delområdene har svært ulikt antall parkeringsplasser per 100 m2 BRA og parkeringsbelegg. Det 
spenner fra 0,35 plasser per 100 m2 BRA til 3,08 plasser per 100 m2 BRA og parkeringsbelegget 
spenner fra 7 prosent til 177 prosent. 

 

Kartleggingen som KAP og Brandsberg-Dahls arkitekter har gjennomført i forbindelse med   
Stedsanalysen for IKDP Forus i 2016, viser en høyere parkeringskapasitet i dag enn det kartleggingen i 
2013 viste. I stedsanalysen anslås dagens parkeringskapasitet til å være 31.500 plasser. Dette 
omfatter ikke p-hus og p-anlegg under bakkeplan, dette kommer i tillegg til 
beregnet parkeringskapasitet. Det vises til at det ut over dette er harde flater som for det meste er 
asfaltert og kan brukes til parkering (KAP og Brandsberg-Dahls arkitekter 2016).    
  
Registeringene viser med andre ord at det er overkapasitet på parkering på Forus. Figur 1 og tabell 1 
viser hvor parkeringsplassene ligger og hvilket belegg disse har på registreringstidspunktet i 2013.   
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Figur 1. Viser forholdet mellom antall parkeringsplasser og parkerte biler fordelt på delfelt i 2013.  
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Tabell 1. Viser utnyttelse av parkeringskapasiteten fordelt på delfeltene, registrert i 2013.  

 

  
  
 
  

3.3 Ortofoto fra 2018  
Ortofoto fra 2018 viser at det er noe eller mye ledig parkering på de fleste eiendommene innenfor 
planområdet. Bildene er tatt onsdag 11. april 2018 mellom kl. 10 og kl. 14. Under vises eksempler fra 
ulike deler av Forus som har bakkeparkering. Flere av eksemplene er fra områder som i 
parkeringsregistreringen fra 2013 ble registrert som områder med mange parkerte biler i forhold til 
antall parkeringsplasser (se figur 1). Det refereres til delfeltene i figur 1 under bildene for å 
sammenligne med belegg på registreringstidspunktet i 2013.   
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Figur 2. Lagerveien 23 til venstre (delfelt Po17) og Tvedtsenteret til høyre (delfelt Po20).  
  

  
Figur 3. Kanalsletta og parkeringshus i Sola kommune (delfelt Po22 og 23).  
  

  
Figur 4. Vestre Svanholmen 4 (delfelt Po29).  
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 Figur 5. Venstre: Vassbotnen 11, 13 og 15 ved kollektivbroa (delfelt Po25), høyre: Grenseveien 
6 (delfelt Po9).  
  

  
Figur 6. Forusbeen 78 og 80 (delfelt Po24).  
  

      
Figur 7. Venste: Vassbotnen 6 (delfelt Po27), høyre: Stokkamyrveien 11 og 13 (delfelt Po11).  
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3.4 Gradvis reduksjon av parkering over tid  
En restriktiv parkeringsnorm vil gi en gradvis reduksjon av parkering totalt sett for planområdet over 
tid. Ny parkeringsnorm vil bare virke for nye tiltak. Det meste av parkeringstilbudet i planområdet vil 
derfor bli værende i lang tid, men gradvis etter hvert som eiendommene utvikler seg vil det totale 
antallet parkeringsplasser i planområdet gå ned. Dersom eiendommer der ny parkeringsnorm slår inn 
ikke får dekket sitt behov for parkering så er det mer enn nok parkeringskapasitet innenfor 
planområdet.   
  
Det meste av parkeringstilbudet er i privat eie og ikke tilgjengelig for andre brukere slik det er i dag. 
Dette er dermed en stor arealressurs som står ubenyttet. Dersom det blir etterspørsel etter 
parkeringsplasser vil sannsynligvis markedet åpne opp for å leie ut parkeringsplasser som ikke er i 
bruk. Det finnes i dag app verktøy som kan benyttes som verktøy for å gjøre ledige 
parkeringsressurser tilgjengelige for andre. 

 

Smarte parkeringsløsninger på Forus  
En ønsket brukssituasjon på Forus, et eksempel:   
En arbeidstaker skal på jobb/møte på Forus. Hun legger inn reisemål i reiseplanleggeren (f.eks. Entur- 
nasjonal reiseplanlegger) og får opp beste alternativ for kollektivtransport, 
gange, sykkel, evt. samkjøringsmuligheter og til slutt kjørerute om hun ønsker å kjøre en bil, noe hun 
velger. 
Via reiseplanleggeren – eller en mer dedikert parkeringsapp på kort sikt - finner hun de ledige 
parkeringsplassene, inkl. plasser med lading, og hun velger den som er nærmest stedet hun skal på 
jobb/møte på Forus.    
  
Organisering   
For at arbeidstakeren som skal på jobb/møte på Forus 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 (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 for sin parkeringsplass.    
  
Formelt må/bør et slik prosjekt ha en formell organisering mellom Forus næringspark, Stavanger 
parkering og eiere av parkeringsplasser på Forus, som for det meste er næringsaktører. Vi tenker 
forprosjekt, pilot/test, hovedprosjekt/implementering. Løsningen finnes delvis eller helt på markedet 
i dag.    
  
Hvilke app-verktøy finnes i dag (som bør kunne linkes til f.eks. Entur)?    
Etablerte aktører som allerede i dag tilbyr funksjonalitet med å finne ledig parkeringsplass:  

• Easypark (https://easypark.no)  
• Europark/Apcoa (https://www.apcoa.no/)  
• SmartPark+ (https://nortronic.com/parkering)  
• Leieparkering.no (http://leieparkering.no)  
• Green-park (http://green-park.no)  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.apcoa.no/
http://leieparkering.no/
http://green-park.no/
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4. Kommentarer til oversendelsesforslag om kontorandel og utnyttingsgrad. 
 

4.1 Bakgrunn 
 
Oversendelsesforslag fra Stanley Wirak ble framsatt slik i styremøte 31.01.2019: 

• Det skal ikke foretas reduksjoner av utnyttelse av allerede godkjente reguleringsplaner. 

• Tillegg til bestemmelse 3.3 om kontorandel. Det kan gjøres fravik i denne bestemmelsen i 
områder der det allerede er foretatt utbygging i området med større kontorandel. 

I samme møtet vedtok styret (pkt. 2 a): 
«Forslag til bestemmelse 3.3, kontorandel defineres per tomt og ikke per bygning. Innenfor 
felt N2 og N3 tillates det oppført frittstående kontorbygg.» 

 
Gjeldende reguleringsplaner på Forus benytter både utnyttingsgrad og kontorandel som virkemidler 
for å differensiere arealbruken slik at virksomheter med mange ansatte samles langs kollektivaksene. 
Virkemiddelbruken har ikke vært stram nok til målsettingene i gjeldende planer er tilstrekkelig 
realisert. Man har også endret reguleringsplaner og gitt dispensasjoner. Resultatet er at rene 
kontorvirksomheter har blitt etablert utenfor høyverdige kollektivakser på Forus.  
 
Intensjonen med det foreliggende planforslaget er å videreføre og forsterke virkemidler som leder i 
riktig retning i for å nå målene som er satt i planprogrammet for utviklingen av Forus. 
 
Etter at utnyttingsgrad er økt i planområdet generelt, hviler enda mer på at kontorandel fungerer 
som virkemiddel. Slik sett kan man si at kontorandel som virkemiddel bærer hele planens idè. 
 
I denne saken skal vi: 

• Oppdatere om bakgrunnen til IKDP Forus og hvordan planen er blitt til. 

• Vise bruk av utnyttingsgrad og kontorandel i gjeldende planer. 

• Drøfte hvordan de mottatte oversendelsesforslagene vil kunne påvirke planforslaget. 

• Gi en planfaglig tilråding. 
 
  

4.2 Helhetlig og langvarig planarbeid som har ført til arealstrategien 
 
To viktige grep ble avklart i planprinsippsaken: 

• Forus skal ha plass til alle tre næringskategorier 

• Planlegge kjerneområder med høy tetthet, stedskvaliteter og tilpasset tjenestetilbud 
 

Etter en langvarig prosess har styret for IKDP Forus og de tre by-/kommunestyrene avklart en 
arealstrategi. Grepene handler om å: 

 Samordne arealbruk til industriformål med transporttilgjengelighet til hovedveiene 
 Knytte arbeidsplassintensive virksomheter til hovedkollektivforbindelser 
 Sette av tilstrekkelig areal (reserve) for kombinerte næringer og industrivirksomheter 
 Satse på høyverdige kjerneområder med nye stedskvaliteter 

 
Gjennom uttalelse ved hovedhøring støttet Næringsforeningen intensjonen om å etablere 
kjerneområdene. FNP har i møter gitt tilslutning til hovedgrepene i planen. Overordnede 
myndigheter har også gitt en tydelig tilslutning til hovedretningen i planen og til at utvikling av de fire 
kjerneområdene er et godt plangrep for Forus. 
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Planforslagets samfunnsdel er sortert tematisk innenfor seks strategier, som alle peker på ett eller 
flere av de tre hovedmålene. Den mest effektive strategien er etableringen av de tre kjerneområdene 
fordi den kan gi måloppnåelse til alle hovedmålene. Derfor er kjerneområdene særlig viktige for 
måloppnåelsen.  

 
Forus skal ha plass til alle tre 
næringskategorier: 
Virksomheter med høy arbeidsplass-
intensitet skal lokaliseres til utvalgte 
kjerneområder. Øvrige områder skal legges 
til rette for kombinerte næringer og 
industrivirksomheter. Industrivirksomheter 
plasseres med god biltilgjengelighet.  

  
Planlegge kjerneområder med høy tetthet, 
publikumsrettet profil og tilpasset 
tjenestetilbud: 
Disse områdene skal ligge langs 
bussveitraseene. Kjerneområder med stor 
arbeidsplassintensitet gir grunnlaget for å 
utvikle gode publikumsområder med et 
mangfold av tjenester og service som er 
tilpasset det lokale behovet. 

 
 
 
 
 
 

4.3 Erfaringer med bruk av kontorandel i tidligere planer på Forus 
Kommunene benytter i dag kontorandel som virkemiddel i gjeldende reguleringsplaner på Forus. 
Hensikten har vært oppnå samordning mellom arealbruk og transporttilgjengelighet. Nedenfor 
presenteres noen utdrag fra detaljplaner i Sandnes. Dokumentasjon viser også en tendens til at flere 
planer er blitt endret og at dispensasjoner er gitt, med den virkning at kontorandeler er flyttet lenger 
bort fra hovedkollektivforbindelsene.  
 
 
I detaljplan 2004 138 gjelder for Forus sørvest, ved 
Forusbeen sør og Løwenstrasse. Planens målsetting er 
blant annet å «Lokalisere bedrifter etter behov for 
transport». Felt B11 er regulert til kontorformål. 
 
Felt B12 og B13 er regulert til forretning/kontor/ 
industriformål. Største kontorandel: TU=80 %. 
Felt B14 er regulert til forretning/kontor/industriformål. 
Største kontorandel: TU=50 %. 
 
 
 
 

Figur: Arealstrategien fordeler næringskategorier, 
stedskvaliteter og transportgoder for å oppnå 
målene som er fastsatt for planen. 
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Reguleringsplan 200129 gjelder for området 
langs bussveien, i Sandnes langs 
kommunegrensen. Planen viser en viss styring av 
arealformål «kontor» etter gammel plan- og 
bygningslov. 
Industri og forretning plasseres lengst unna 
planlagt bybane/bussveitrase – og kontor 
plasseres i nord, mot kommunegrensa og 
Bussvei.  

• I delfeltene H1, H2 samt B5 og B10 er det 
krav om kontorbygg.  

• I øvrige delfelt er det åpning for industri, 
forretning, kontor. 

 
 
Bebyggelsesplan 2004338-01 gjelder for sørvestre del av detaljplan 2004 138 (vist over). Denne 
planen styrer også kontorandelen. Mindre vesentlig endring av bebyggelsesplan 2004338-01, datert 
19.3.2007 endrer kontorandelen. Det ble foretatt en omprioritering av kontorandelen bl.a. fra nord 
til sør, slik at tyngden av kontorbygninger forskyves bort fra planlagt bybanetrase i kommunegrensa.  
 
Se utsnitt fra plankart til gjeldende plan (til venstre) og plankart for mindre vesentlig endring av plan 
(til høyre): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Stavanger har lignende eksempel på bruk av kontorandel i reguleringsplan 1767 som gjelder for store 
deler av Forus vest. Sola har lignende eksempel i plan 0473, der kontorandel inntil 50% tillates 
innenfor hvert enkelt godkjent byggetiltak. 
 
Tidligere planer inneholder altså kontorandel som virkemiddel.  
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4.4 Bruk av virkemidler for å oppnå ønskede resultater 
 
Med bakgrunn i politisk vedtak ble utnyttelsesgrad justert opp generelt i planområdet. Endringen ble 
størst i Indre bussveisone der maks utnyttingsgrad ble økt fra 150 % til 190 %. I tillegg ble det gitt to 
unntak for felt N2 og N3 der utnyttingsgrad er økt til 200 %. For å beholde arealstrategien (plassering 
av virksomheter med høy andel kontor kun innenfor kjerneområder) er kontorandelen justert noe 
ned utenfor kjerneområdene. 
 
Prosjektgruppen og Forus Næringspark drøftet bestemmelsen om kontorandel, og ved tilleggshøring 
ble den endret slik at kontorandel i Indre og Ytre bussveisone knyttes til tomt og ikke bygg, slik 
Næringsforeningen foreslo. Kontorandel bør knyttes til tomt fordi kombinerte virksomheter gjerne 
har separat bygg for bedriftens industridel og kontordelen i et annet nabobygg. Risiko med å knytte 
kontorandel til tomt er at det oppstår separate, selvstendige, billige kontorbygg som leies ut til små 
kontorvirksomheter eller kontorfellesskap. Arbeidsintensive arbeidsplasser havner da på steder uten 
tilrettelagt tilbud for de. 
 
Styret tok stilling til dette i sitt vedtak 31. januar, pkt. 2 a) kulepunkt nr 8. 
Se bestemmelse i kap 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. 
Innenfor felt N2 og N3 tillates det oppført frittstående kontorbygg.» 

 
Justering før sluttbehandling: Gjennom kontakt med kommunenes byggesaksavdelinger har vi fått en 
ny kvalitetssikring av bestemmelsen i kap 3.3 Kontorandel: 
 

«Maksimum kontorandel skal ikke være mer enn 60% av godkjent bygningsmasse (BRA) på 
tomten. Frittstående kontorbygg tillates kun oppført som supplement til industri/lagerbygg 
på samme tomt. Innenfor felt N2 og N3 tillates det oppført frittstående kontorbygg.» 

 
Tabell 1 Revidert planforslag ved tilleggshøring 

 
Kapitler i bestemmelser 

Utnyttelsesgrad 
 

Kontorandel 

 Min Max Max 

Kap 2 Kjerneområdene 150% 400% 100% 

Kap 3 Indre og Ytre bussveisone, 
utenom kjerneområder 

IBV 70% 190% 60% 

YBV 70% 165% 60% 

N2/N3 70% 200% 100% 

Kap 4 Utenfor bussveisoner 40% 150% 15% 

 
 

4.5 Konsekvenser av oversendelsesforslagene 
Oversendelsesforslagene tar opp to problemstillinger: Unntak fra utnyttelsesgrad og unntak fra 
kontorandel. 
 
Konsekvenser av unntak fra utnyttelsesgrad 

• Ved å opprettholde gjeldende reguleringsplaner som er foreslått i oversendelsesforslaget, vil 
den helhetlige arealstrategien – med fokus på kjerneområdenes arbeidsplasskonsentrasjon, 
bussveisone for kombinasjonsvirksomheter, og randsonene for industrivirksomheter – ikke få 
gjennomslag. 
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• Gjennom analysearbeid (stedsanalysen fra KAP, planprinsippfasen, og nylig i rapport fra 
Asplan Viak) har det blitt påvist at arealmangel ikke er utfordringen på Forus. Utfordringen er 
å plassere virksomheter slik at de kan styrke hverandre og forusområdets attraktivitet for 
næringslivet. 

• Ny arealstrategi skal føre til at virksomheter lokaliseres der egnet transporttilgjengelighet og 
andre kvaliteter finnes, slik at bedriftenes behov og overordnede samfunnsmål kan innfris. 

• Planens fokus på kvaliteter i kjerneområdene gjør at kostnadene ved å etablere seg der blir 
større. Etableringskostnadene blir lavere utenfor kjerneområdene. Hvis planen tillater 
kontoretablering utenfor kjerneområdene, vil noen velge det fordi det blir billigere. De 
tiltenkte kvalitetene i kjerneområdene blir ikke gjennomført fordi de som skulle bidra til 
gjennomføring etablerer seg utenfor kjerneområdene. 

• Dagens reguleringsplaner bygger kun delvis opp om bussveien, og medfører ingen etablering 
av kjerneområder. Analyser har vist at ved å opprettholde dagens reguleringsplaner vil dette 
på sikt true etablering av lavere intensive arbeidsvirksomheter, fordi slike etableringer kan gi 
lavere inntjening for grunneiere. Kombibedrifter og industrivirksomheter vil bli presset ut. 

• Arbeidsplassintensive virksomheter lokaliseres på steder med dårlig eller nestbest kollektiv 
dekning og personbilbruken øker. 

 
Konsekvenser av unntak fra kontorandel 
Ved å fastsette i planen at det kan gjøres fravik i bestemmelsen i områder der det allerede er foretatt 
utbygging med større kontorandel, vil det ha liknende konsekvensene som er belyst for 
utnyttingsgrad. Kort omtalt:  

• Utvanning av kjerneområdene: disse blir ikke attraktive nok. 

• Fortrenge arealekstensive bedrifter. 

• Ikke tilstrekkelige virkemidler for å styrke områdekvaliteter og kvaliteter for næringslivet 
gjennom rekkefølgetiltak. 

• Redusert måloppnåelse gjennom samordnet areal- og transportplanlegging  

• Unntak som baseres på allerede utbygde kontorareal gir ingen retning for måloppnåelse, det 
vil støtte opp om kontorbygg som finnes spredt innenfor hele planområdet. 

 
Konsekvenser av planforslaget som næringslivet har vært særlig opptatt av 
Forutsigbarhet og fleksibilitet/robusthet har vært viktige tema for næringslivet under utarbeidelsen 
av planen. Eksisterende virksomheter kan bli værende der de er i dag; nye virkemidler får virkning 
når det skal søkes ny utbygging gjennom endringssøknader eller ny reguleringsplan. Bedrifter som 
vurderer å etablere seg på Forus vil etterspørre forutsigbarhet om hvilket bedriftsmiljø de etablerer 
seg i, for eksempel om kjerneområdene faktisk vil bli utviklet.  
 
Planen er gjennomførbar blant annet fordi der finnes store mengder utbyggingspotensiale for alle 
næringskategorier. Det gir stor fleksibilitet i form av mulige lokasjoner for nye bedrifter. 
Kjerneområdene befinner seg allerede i ulike faser med tanke på utvikling, og det bør ligge til rette 
for at noen av disse områdene kan komme raskt i gang. Utbygging av kontorformål utenfor 
kjerneområdene vil kunne fortrenge industriformål, og redusere etterspørselen etter kontorformål i 
kjerneområdene. Dette vil hindre planens måloppnåelse.  
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Kommunene må skaffe en felles oversikt over utilsiktede konsekvenser ved oppfølging av planen. Det 
kan skje gjennom felles evaluering og påfølgende endringer i planen. 
 
 

4.6 Rådmennenes vurdering 
Kommunene må sørge for at kjerneområdene gis de konkurransefortrinn som er nødvendige for at 
de skal lykkes. 
 
Styret drøftet kjerneområdene i møter juni 2017, oktober 2017 og januar 2018. I et av møtene med 
Næringsforeningens ressursgruppe uttalte en av deltakerne det omtrent slik: Skal vi lykkes med å 
utvikle noen kjerneområder, må kommunene sørge for at kontorvirksomhetene ikke havner andre 
steder. Prosessen så langt har vist at det er kun kommunene som har mulighet til å styre dette 
gjennom å vedta en tydelig plan og følge den opp gjennom konsekvent plan- og 
byggesaksbehandling. 
 
Bruk av virkemidlene kontorandel og utnyttingsgrad er grundig vurdert og konsekvenser i form av 
utbyggingspotensiale og endringer i bilbruk (nullvekstmålet) er beregnet. Hvis IKDP Forus skal bli 
kommunenes og næringslivets verktøy for å nå overordnet mål for næringsutvikling, og samtidig 
innfri andre samfunnsmål for områdekvaliteter og nullvekstmålet for personbiltransport, må 
kontorandel og utnyttingsgrad holdes på nivå som er egnet for tiltenkt bebyggelse. 
 
Etter at utnyttingsgraden i planen er økt, hviler enda mer på kontorandel som virkemiddel. Krav om 
maks andel kontor utenfor kjerneområder må opprettholdes for å sikre etablering av 
kjerneområdene. Krav om maks andel kontor utenfor bussveiaksene må opprettholdes for å innfri 
nullvekstmålet for personbiltransport. 
 
Rådmennene anbefaler: 

• Utnyttingsgrad skal ikke endres ytterligere. Styrets vedtak om å opprettholde 

utbyggingspotensialet er ivaretatt. 

• Kontorandel er det virkemiddelet som har reell betydning for plassering av 

kontorvirksomheter. Endring frarådes fordi det vil redusere forutsigbarhet om at 

kjerneområdene vil bli realisert. 

• Planen bør ikke få flere unntaksbestemmelser, det svekker troverdigheten til de generelle 

bestemmelsene som ivaretar helheten. 

• Etter noen år bør kommunene evaluere planens måloppnåelse, f.eks. om kjerneområdene lar 

seg realisere, og om det oppstår utilsiktede konsekvenser. 
 
 
 
 
 

5. Om oversendelsesforslag fra Kari Raustein 
 
Oversendelsesforslag mottatt fra Kari Raustein ble kommentert i styresaken ved tilleggshøring, 
kapittel 4: Sak til styrets møte 31. januar om tilleggshøring 
 
Noen av forslagene anbefalte vi å bruke mer tid på. Innspill om uteoppholdsareal/grøntareal på 
eiendommer er kommentert lenger opp i denne saken, se kapittel 2.4. 
Innspill om bakkeparkering i kjerneområdene ble vurdert i forbindelse med innspill fra 
Næringsforeningen og endring framgår i bestemmelsenes pkt. 2.1 e. 
 

https://ikdpforusdotcom.files.wordpress.com/2019/02/saksforelegg-til-styret-om-tilleggshc3b8ring.pdf
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6. Utkast til vedtak 
 
Saken tas foreløpig til orientering. 
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Sak 8/19 Rekkefølgetiltakene og økonomisk gjennomførbarhet 

 
Vedlegg: Kostnadsberegning infrastruktur IKDP Forus. 13.02.2019 
Vedlegg: Beregning av realistisk utbyggingsareal og kostnadsbidrag. 14.03.2019 
 
 

1. Innledning 
For å få en bedre dokumentasjon av gjennomførbarheten av IKPD Forus er det gjort en beregning av 
realistisk utbyggingsareal (BRA) i planområdet, i tillegg til en kostnadsberegning av hva det vil koste å 
opparbeide de grøntområdene og infrastrukturtiltakene som inngår i rekkefølgetiltakene. Dette 
danner grunnlaget for en beregning av kostnadsbidrag til rekkefølgetiltak per m2 BRA som skal 
bygges ut i planområdet innen 2040.  
 
IKDP Forus inneholder ingen nye utbyggingsområder, og en mindre andel ubebygde tomter. Planen 
forutsetter at størstedelen av den fremtidige utviklingen av området skal skje ved fortetting og 
transformasjon.  
 
Hoveddelen av analysen består derfor i å beregne hvor stor andel av planens teoretiske 
utbyggingspotensiale slik det fremgår av plan og bestemmelser, som kan være modent for 
transformasjon innen 2040. Med transformasjon menes riving av eksisterende bygg med påfølgende 
nybygging, eller restaurering/hovedombygging av eksisterende bygg. Ubebygde tomter er også 
regnet inn i utbyggingsarealet.  Transformasjonsfaktorer som er vurdert er teoretisk 
utbyggingspotensial (planlagt maks. BRA minus eksisterende BRA), bygningsalder og- funksjon, 
eierforhold, sentralitet og fremtidig arealdisponering.  
 
Arbeidet er gjennomført med bistand fra Asplan Viak. Arbeidet foregikk i to arbeidsgrupper; en for 
beregning av realistisk utbyggingspotensial og en for beregning av kostnadene ved å bygge 
rekkefølgetiltakene. Arbeidsgruppene har bestått av medarbeidere fra prosjektgruppa for IKDP Forus 
og Forus Næringspark, i tillegg til Asplan Viak. Eiendomsmegler 1 avdeling Næringseiendom har 
bidratt med faglige innspill i arbeidet med å beregne når ulike bygningskategorier er 
transformasjonsmodne.   
 
I denne saken gjengis hovedkonklusjonene, samt en kort beskrivelse av de metodiske valg som er 
gjort. For detaljer vises det til vedlagte rapporter fra Asplan Viak.  
 

2. Metode for beregning av realistisk utbyggingspotensial 
Det vurderes at en eiendom med eksisterende bebyggelse først kan være aktuell for transformasjon 
når eksisterende bygningsmasse har overskredet sin forventa økonomiske levetid. Selv om 
utbyggingspotensialet for eiendommen kan være høyt, vil dette i seg selv sjeldent føre til 
transformasjon, da eksisterende bygninger i de fleste tilfeller vil sørge for en viss kontantstrøm. Forus 
har også en stor andel av arealkrevende virksomheter, som har stort behov for utearealer/utelagring. 
Det betyr at også eiendommer med svært lav utnyttelse (lite bebyggelse) kan generere gode 
inntekter. Mot slutten av forventa levetid kan bygningen også endre funksjon, for eksempel ved 
utleie til lager, og bygningene får dermed en forlenget levetid. 
 
Det er derfor lagt til grunn at overskredet forventa levetid er en nødvendig faktor for transformasjon. 
Mange eiendommer har imidlertid flere bygninger og påbygg med forskjellig alder, og kan være klare 
for transformasjon før den aller siste bygningen/påbygget har overskredet sin forventa levetid. 
Derfor er det i de endelige beregningene lagt til grunn at minst 80% av bygningsmassen på en 
eiendom må ha overskredet forventa levetid, før den kan anses som aktuell for transformasjon.  
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Det vurderes at selv om en eiendom anses som moden for transformasjon i tråd med beregningene, 
vil det likevel ta inntil 10 år før transformasjonen gjennomføres, og nye bygninger oppføres. Dette 
grunnet tid som medgår til mulig eierskifte, avklaring av potensielle leietakere, regulering, 
byggesaksbehandling med mere. Rekkefølgebidrag beregnes først ved igangsettingstillatelse.  
 
Det legges derfor til grunn at eiendommer som ifølge beregningene anses som transformasjonsklare i 
2030, vil kunne transformeres og regnes med i bidragsavtalene for rekkefølgetiltak innen 2040. 
Bygninger som har forventa levetid lenger enn 2030 er dermed ikke med beregningen fordi en ikke 
regner med at de i praksis vil bli gjenstand for riving eller hovedombygging innenfor planens 
tidshorisont til 2040.  
 
Det er anslått en forventet økonomisk levetid for bygningene på Forus.  Da det finnes lite forskning 
på temaet, og SSB sitt tidligere arbeid med dette hadde svært stor spredning i anslagene, ble det 
gjort en egen beregning av arbeidsgruppa, der særlig Forus Næringspark og Eiendomsmegler1 hadde 
viktige bidrag. I tabellen nedenfor oppsummeres forventet gjennomsnittlig økonomisk levetid for 
ulike bygningstyper som er lagt til grunn i rapporten:  
 
 

 
 
En eiendom er ansett å være transformasjonsklar dersom 80% av eksisterende bygningsmasse på 
eiendommen har overskredet forventa levetid i 2030, og utbyggingspotensialet er over 60%. I 
kjerneområdene anses alle eiendommer der over 80% av eksisterende bygningsmasse har 
overskredet forventa levetid, som transformasjonsklare. 
 
Det er benyttet GIS-analyse i beregningen, der en har benyttet matrikkeldata for eksisterende 
bygninger og eiendommer. 
 

3. Resultatet av beregning av realistisk utbyggingspotensial 
Basert på metodene beskrevet ovenfor er det realistisk utbyggingspotensial beregnet til 2 026 000 
m2 (avrundet til 2 mill. m2), fordelt på halvparten i transformasjonsområder og halvparten på 
ubebygde tomter.  
 
Det er store variasjoner mellom områdene. Kjerneområde 1, Kanalsletta har ingen 
transformasjonsklare områder fordi bebyggelsen her er ny, og vil ikke ha overskredet forventet 
økonomisk levetid innen skjæringspunktet som e r satt til 2030. Området har noen ubebygde arealer.  
Kjerneområde 2, Koppholen har store transformasjonsklare områder, i tillegg til større ubebygde 
arealer. 
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4. Beregning av kostnader ved opparbeiding/bygging av rekkefølgetiltak 
 
Rekkefølgetiltakene er delt opp i 26 enkelttiltak som er kostnadsberegnet hver for seg. De fleste 
tiltakene består av opparbeidelse av gang- og sykkelveger og grøntareal. Detaljert beskrivelse og 
kartfesting av tiltakene og standard for opparbeiding fremgår av rapporten. For grøntarealene er det 
tilgjengelig prosjektark der det framgår hvilke kostnader som er medregnet. Disse er ikke vedlagt. 
 
Store deler av området innenfor planområdet på Forus består av torv og myrmasser, eller 
innsjøavsetninger fra det nedtappede Stokkavatnet som lå her. Hovedprinsippet for utbyggingen her 
har vært å forbelaste grunnen med gode masser (ca 1m tykke) og å pele byggverk. For 
rekkefølgetiltakene forutsettes det at eksisterende masser innenfor det forbelastede laget graves ut 
og erstattes med nye masser, vegoverbygning eller plantejord. For urbane akser, områder med 
middels høy kvalitets stein/ betongstein, og sykkelveier med fortau er det lagt inn en generell 
kostnad for tiltak som fordeler setninger, geonett, bærelag av asfalt eller tilsvarende tiltak. I urbane 
akser kan det imidlertid være påkrevd å pele grunnen her sammen med tilliggende bebyggelse. For 
tiltak med vannmiljø prinsipp 2 modifisert betongkanal er det lagt inn generelle kostnader for 
kalkstabiliserende tiltak.  
 
Samlede kostnader for rekkefølgetiltakene i IKDP Forus er beregnet til kroner 334.826.700,- (eks. 
MVA). Dette inkluderer et påslag på 25% for usikkerhet, i tråd med Statens vegvesen sin praksis ved 
kostnadsberegning på kommunedelplannivå. Prisene er beregnet eks. MVA, da det forutsettes at 
anleggsbidragsmodellen vil være fradragsberettiget. Inkludert moms er kostnadene 418 533 375,-.  
 
Disse tiltakene i gjeldende områdemodell er ikke gjennomført: 

- Forlengelse Svanholmen (kun gangbro gjenstår) 
- Utbedringer Löwenstrasse 
- Omlegging av tverrsnitt Grenseveien 
- Grøntdrag Sola/Stavanger grense (Traktorveien) 
- Nytt kryss Löwenstrasse/E39 Forus 
- Utvidelse av veibro og ny sykkelbro, Löwenstrasse 

 
Forutsetningene for disse rekkefølgetiltakene er utbygging med kostnadsbidrag på for tiden 426 kr 
per kvm BRA. 
 
Kostnader til grunnerverv kan variere svært mye og tilfeldig. Derfor er ikke kostnader til grunnerverv 
medregnet. Ved hjelp av innsyn i matrikkelen og kartanalyse har prosjektgruppen gjennomgått 
eierskap er på arealer som er foreslått til rekkefølgetiltak. Rundt regnet 45% av arealene som 
forventes til rekkefølgetiltak er i privat eie. Dette utgjør 83 dekar.  

 

Type rekkefølgetiltak Snitt, privateid areal Sum, privateid areal 

Gang-, sykkel og kjøreforbindelser (1-18) 62,5% 15,4 dekar 

Grøntstruktur (19-34) 25,3% 61,8 dekar 

Urban akse i kjerneområdene (35-38) 41,0% 5,7 dekar 

Totalt areal og snitt 45,9% 82,8 dekar 

Tabell: Oversikt over hvor mye areal som er eid av private. 
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Tallene viser at 25% av arealene som inngår i rekkefølgetiltak til grønnstruktur er i privat eie, mens 
63% av arealene som inngår i areal til gang- og sykkelveier er i privat eie. Det er positivt at de mest 
kostnadskrevende rekkefølgetiltakene har ofte et offentlig eierskap. 
 

 

5. Kostnadsbidrag til rekkefølgetiltak per m2 BRA  
 
Vi anser at det ikke er realistisk å bygge 2 mill. m2 innenfor planhorisonten 2040. Med henvisning til 
det siste ti-året anslår vi at det er realistisk å bygge 400 000 m2 per. ti-år. Vi har derfor lagt til grunn i 
beregning av kostnadsbidrag at kostnadene skal deles på 800 000 m2 BRA innenfor planens 
tidshorisont som er 2040. Denne utbyggingsmengden er fordelt på delområdene/kjerneområdene 
med samme relative andel per område som Asplan Viak kom fram til i beregningen av realistisk 
utbyggingspotensial. 
 
Tabellen nedenfor viser en fordeling av kostnadene for rekkefølgekravene fordelt på realistisk 
utbyggingspotensiale i de ulike delområdene i planen. I tabellen er kostnader ved gjenstående tiltak i 
gjeldende områdemodell for Forus (fra 2005) vist med et tillegg på 426 kr per kv.m. BRA.  
Dette vil være et utgangspunkt for videre detaljering av gjennomføringsmodell for planen. 
 
Under vises en sammenstilling i tabell med samlet kostnadsbidrag per kv.m. BRA av rekkefølgetiltak i 
ny IKDP og gjeldende områdemodell. Kanalsletta kjerneområde og delområde E kommer ut med 
høyest sats. Det er først og fremst lavere utbyggingspotensial som er årsaken, og ikke høye kostnader 
til rekkefølgetiltak. 
 

 

 
Tabell: Sammenstilling av kostnadsbidrag per kv.m. BRA for 
1) gjeldende områdemodell (0 kr - 426 kr) der reguleringsplanen tilordner området denne kostnaden. 
2) beregnet av Asplan Viak (184 kr - 1385 kr). 
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6. Vurdering av økonomisk gjennomførbarhet 

I arbeidet med kostnadsvurderinger er lagt til grunn at kostnader til opparbeidelse av 
rekkefølgetiltakene ikke bør overstige 1500 kr per kv.m. BRA. Ingen delområder overstiger dette 
nivået. Kostnader til rekkefølgetiltak bør differensieres mer enn det som har vært tilfelle i gjeldende 
områdemodell. Et av målene med IKDP er å ivareta næringslivet som er her nå (herunder 
kombibedrifter og lagerbedrifter) som ikke bør presses ut av økende tomteverdier. I tråd med 
arealstrategien mener rådmannsgruppen derfor at delområdene utenfor kjerneområdene bør søkes 
å ha lavere anleggsbidrag enn maksbeløpet. 
 
Etter nye beregninger og revurderinger er belastningen på mellom 457 kr – 1385 kr per kv.m. BRA 
forsvarlig ut fra det realistiske utbyggingspotensialet. Gjennomsnittlig pris blir 907 kr. For 
kjerneområdene blir snittet 960 kr og i delområdene kommer snittet på 866 kr. 
 
Kostnaden kr per kv.m. BRA er beregnet med bakgrunn i mange forutsetninger. IKDP Forus skal 
videreføres i nye forslag til reguleringsplaner og tallene som er drøftet i denne saken er indikatorer 
og beskrivelser for økonomisk gjennomførbarhet. Det foreliggende tallmaterialet er egnet til å gjøre 
supplerende beregninger på neste plannivå for å gjøre justeringer som får betydning for økonomisk 
gjennomførbarhet. Dette er også godt beskrevet i rapporten fra Asplan Viak, side 28-29. 
 
 

7. Utkast til vedtak 
 
Saken tas til orientering. 
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Sak 9/19 Vurdering av innspill fra Næringsforeningen om 
rekkefølgetiltakene 

 
Vedlegg, separat: Notat fra Næringsforeningen, datert 22.01.2019 
Vedlegg, separat: Notat til styret i IKDP Forus fra utbyggingsavdelingene i de tre kommunene, 

datert 18.03.2019 
Vedlegg, separat: Rekkefølgenotat, revidert 15.03.2019 
 
 

1. Innledning 
Styret vedtok 31. januar:  
 
«Styret ber om en egen sak med vurdering av innspill til rekkefølgebestemmelser som framkommer i 
Notat av 22. januar fra advokatfirmaet Hjort DA.»  
 
Notatet som styrevedtaket viser til er vedlagt. 
 
 

2. Rådmennenes vurderinger 
Notatet fra advokat Hjort er gjennomgått av jurister i alle tre kommunene. Kommunenes svar er 
vedlagt. 
 
I denne forbindelse har de samme juristene også gjennomgått Rekkefølgenotatet som Hjort viser til. 
Notatet er supplert med noen flere kommentarer på tema som Hjort er særlig opptatt av. 
Kommunene er opptatt av å benytte mottatte merknader til å besvare konkrete spørsmål og opplyse 
planen best mulig innenfor det som er mulig på dette overordnede plannivået. Oppdatert 
rekkefølgenotat er vedlagt. 
 
Rekkefølgenotatet omtaler de tre typene rekkefølgetiltak i planen: Transportinfrastruktur, 
grønnstruktur og urbane akser. For hver kategori omtales generelt nødvendigheten av tiltakene, og 
deretter nødvendigheten og tilording av det enkelte tiltak. 
 
Fram mot sluttbehandling av planen jobber prosjektgruppen og rådmannsgruppen mer med 
bestemmelsene. Vi vil blant annet vurdere om rekkefølgetiltakene presenteres som retningslinjer for 
kommende detaljplaner. 
 
 

3. Utkast til vedtak 
 
Saken tas til orientering. 
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Sak 10/19 Mottatte merknader ved tilleggshøring – Foreløpig oversikt 
 
 

1. Innledning 
Myndigheter og alle grunneiere ble tilskrevet om tilleggshøring. Vi har mottatt 38 merknader. 
Oversikten i denne saken er ikke komplett. Mange merknader krever mer arbeid for å vurdere 
konsekvenser og anbefaling om løsning. De mottatte merknadene blir vurdert videre fram til planen 
ferdigstilles. Da leveres også merknadshefter som oppsummerer alle merknadene enkeltvis og 
kommenterer de. 
 
 

1. Mottatte merknader med kommentarer 
Tabellen nedenfor viser oppsummering av mange innspill, sammenstilt tematisk. 
 

Tema Merknader Foreløpige kommentarer 

Mål og 
hovedgrep 

Fylkesutvalget er positiv til å prioritere 
næringsutvikling på Forus, der alle tre 
næringskategorier gis muligheter. 
Kjerneområder som prinsipp er framtidsretta og 
viktig for å styrke Forus sin konkurransekraft. 
 

 

Grønnstruktur Fylkesutvalget fremmer faglig råd mot planens 
manglende hensyn til overordnet grønnstruktur. 
Redusert grønnstruktur går for sterkt utover 
planens hovedmål om kvaliteter i omgivelsene. 
Parkdrag langs Forusbeen i Koppholen 
kjerneområde er overdimensjonert. 
 
Noen av grønnstrukturene er ødeleggende for 
utnyttelsen av eiendommene. Har mottatt 
forslag om utbygging og konflikt mellom 
næringsformål og grønnstruktur både på Forus 
nordvest i Sola og sørvest i Sandnes. 
 
Kompensere med høyere utnytting på 
eiendommer som berøres av ny grønnstruktur. 
Savner mer begrunnelse om Høyspentparken. 
 
Forventning om likebehandling vedr. bredde på 
grønnstruktur i bestemmelse og hensynssone på 
Forus sørvest. Plassering av hensynssonen bør 
justeres. 

Behov for å vurdere grønnstruktur 
særlig langs bussvei øst vest på nytt. 
Med bakgrunn i Fylkesutvalgets 
uttalelse andre uttalelser fra private 
aktører. 
Grøntdraget kan vises smalere hvis 
Forusbeen stenges. 
 
Konsekvenser av grønnstruktur 
vurderes. 
Tilpasninger vurderes. 
 
Utnyttingsgrad er allereed satt høyt 
ift de næringsformål som skal 
betjenes. Mer begrunnelse gis. 
 
Grønnstruktur er vist med 30 m i 
både bestemmelse og 
hensynssonen. Plassering av 
hensynssonen vurderes. 
 

Plankartet Næringsforeningen har foreslått mange 
endringer på plankartet, nå med begrunnelser. 

De fleste ble vurdert i januar. 
Forslagene vil bli gjennomgått. 

Utnyttingsgrad Ønsker om å opprettholde utnyttelse i gjeldende 
planer. Ønsker om høyere utnyttelse langs 
Bussveien. 
Noen ønsker lavere utnyttingsgrad. I Kanalsletta 
ønskes lavere utnyttingsgrad som samsvarer 
bedre med etterspurt bygningsformål. 

Utnyttingsgrad er nå omtrent som i 
gjeldende planer. Utnyttingsgrad bør 
være tilpasset formål om 
kombinerte virksomheter. 
Kanalsletta sjekkes nærmere. 
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Kontorandel Økt utnyttingsgrad, kombinert med redusert 
maksimal kontorandel vurderes som positiv da 
områdets samlede kapasitet opprettholdes. Det 
er likevel usikkerhet om konsekvenser for 
kjerneområdene og om prioriteringen av de blir 
svekket. Fylkesutvalget anbefaler at planen 
evalueres etter en tid for å vurdere om 
kjerneområdene oppnår prioritering og utvikling 
i tråd med planens grunntanke. 
 
Fylkesmannen står ved tidligere støtte til 
opprettelse og prioritering av et tydelig 
avgrenset antall kjerneområder framover, og 
maner til tydelig prioritering gjennom å 
redusere maksimal tillatt kontorandel utenfor 
kjerneområdene. 
 
Noen mener at regulering av kontorandel er 
meningsløs, utbyggere bør motiveres til å 
planlegge bygg det er behov for. Ønsker å tillate 
høyere kontorandel der det allerede er etablert 
kontorbebyggelse. Kritisk til endringen i tillatt 
kontorandel. Det bør legges opp til fleksibilitet i 
planen som utfordrer utviklerne til å finne gode 
løsninger og ikke låse dem til å utvikle bygg 
markedet ikke ønsker. 
  

 

Parkering Fylkesutvalget fremmer innsigelse til 
parkeringsbestemmelse høyere enn 0,5 p-
plasser pr 100 m2 BRA for nye områder. Det skal 
defineres et overordnet mål på maksimum 1,0 
p-plass pr 100 m2 BRA for hele planområdet. For 
delfelt skal eksisterende parkeringsinfrastruktur 
og nærhet til kollektivakser vurderes ved 
bestemmelse i egen parkeringsnorm gitt 
forutsetningen i pkt 2. 
Fylkesmannen har innsigelse til 
parkeringsdekning mot 0,9plasser per 100m2. 
Statens vegvesen mener 0,5 parkeringsplasser 
per 100 m2 BRA er et fornuftig nivå. Statens 
vegvesen mener 0,9 er alt for høyt og klart i strid 
med nasjonale føringer f.eks. nullvekstmålet. 
 
Det hevdes at sambruk av eksisterende 
parkeringsplasser er vanskelig gjennomførbart 
på Forus og ber om et todelt parkeringsregime 
med midlertidige p-plasser. Flere mener at 
reduksjonen i parkeringsnormen er for drastisk 
og må gjøres mer gradvis. Parkeringsnormen må 
ta høyde for det reelle behovet for parkering på 
Forus. 
 

Rådmennene anbefaler å 
opprettholde 
parkeringsbestemmelse med 0,5 p-
plasser per 100 m2 BRA. Viser til 
dokumentasjon, og særlig dagens 
overkapasitet på parkering. Målet 
for Forus bør være 1 plass per 100 
m2 BRA. 
Det er nullvekstmålet for 
personbiltransport som er 
overordnet i rådmennenes 
vurdering, det samme målet som 
legges til grunn for hele byområdet. 
Det foreligger ingen grunn for at 
Forus skal unntas fra nullvekstmålet. 
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Felles etablering av parkeringsbygg kan bli 
vanskelig å gjennomføre i praksis. 
 

Rekkefølgetiltak 
og andre 
utbyggings-
kostnader 

Rekkefølgebestemmelsene er på et 
detaljeringsnivå som vanskelig lar seg håndtere i 
en kommunedelplan. 
Rekkefølgebestemmelsene bør utgå og erstattes 
av krav om områderegulering for hvert av 
delområdene A, B, C, E og kjerneområdene. 
FNP mener at andre kostnader enn 
rekkefølgetiltak må medregnes i vurderingen av 
økonomiske konsekvenser. Det stilles 
spørsmålstegn ved den rettslige holdbarheten til 
noen av rekkefølgekravene i bestemmelsene 
som er foreslått. F.eks. manglende begrunnelse 
for Høyspentparken. Planen er for finmasket 
enn hva kommunedelplaner skal være. 
 

Ville blitt ressurskrevende å lage 
områderegulering for alle delfelt. 
Har blitt vurdert for et par av 
kjerneområdene.  
Dokumentasjon skal få fram de 
økonomiske konsekvensene av 
rekkefølgetiltakene. Andre 
utviklingskostnader finnes for alle 
områder. Planen kan ikke redusere 
kvaliteter med begrunnelse i at 
utviklingskostnader om rådet har 
utfordrende byggeegenskaper. 
Tiltakene er begrunnet i eget 
Rekkefølgenotat. Dette oppdateres 
med ytterligere begrunnelser som 
svarer på konkrete spørsmål som 
mottas. 
 

Arealbruk 
handel 

Flere merknader handler om at tillatt mengde 
detaljhandel innenfor H2 (Tvedt) må justeres slik 
at den samsvarer med etablert handelsareal. 
 
IKEA kommenterer at H3 omdefineres til handel. 
Mener at tomten må vises med handelsformål. 
 

Arealformål på H3 (Ikea Sandnes 
tomt) er opprettholdt som i 
kommuneplanen for Sandnes. 
Reguleringsplanen for området 
åpner for handel – de kan derfor 
fortsette virksomheten som i dag. 
Ved utvidelser som krever byggesak/ 
ny plan vil dette bli hindret av 
kommuneplan/ IKDP som viser 
næringsformål på tomta. Området 
har blitt liggende som næring i 
gjeldende kommuneplan og i forslag 
til ny IKDP fordi det ikke er avklart 
om IKEA skal bli værende her eller 
flytte til ny tomt. Rådmennene frarår 
å vise to eiendommer med 
handelsformål: H3 (Sandnes), i tillegg 
til handelsformålet om er avsatt til 
IKEA på H1 (Stavanger). Det vil være i 
strid med Regionalplan Jæren. 
Dersom handelsformål likevel skulle 
innarbeides på H3, kreves ny høring 
og nye utredninger om handelsareal 
som vil forsinke fremdrift i IKDP. I 
tillegg oppfatter vi at forslag om 
handel på «begge» IKEA tomtene vil 
utløse innsigelse. Permanent handel 
på H3 forutsetter at IKEA beslutter å 
bli der og at handelsformålet 
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avvikles på H1. Det kan skje senere 
gjennom en endring i IKDP Forus. 
 

Hensynssone 
bevaring 

Hensynssone på tomten der Statoil hovedkontor 
ble etablert bør utgå eller reduseres i areal. 
 
 
Fylkesrådmannen anbefaler endrede 
formuleringer til hensynssoner. 
Hensynssone mangler på en av kanonstillingene 
på Forus nordvest. 

Hensynssonen på Statoil 
hovedkontor bør opprettholdes i 
samsvar med kulturminneplan. 
Endelig avklaring skjer ved 
detaljregulering. 

Flomhensyn, 
overvanns-
håndtering 

Beregninger har vist at 200 års flom ikke går 
utenfor kanalens bredder, mener det er feil å 
vise hensynssone flom på hele parkdragets 
bredde. 
Fylkesmannen ber om at ROS-analysen 
oppdateres mht TEK17. 

Det er ikke flomhensyn som avgjør 
breddebehov, men grønnstruktur 
som avsettes vises med 
hensynssone. 
Oppfølging vurderes. 

Kjerneområder 
generelt 

Fylkesrådmannen og Fylkesmannen tilrår å vise 
maks grenser for de ulike underformålene i 
kombinertformål, for å påse at kontorandelen 
prioriteres framfor handel og tjenesteyting som i 
større grad konkurrerer med 
sentrumsområdene. 

 

Koppholen 
kjerneområde, 
utbyggings-
muligheter, 
grønnstruktur 
og veiløsninger 

Ønske om at kjerneområdet Koppholen tar med 
flere naboeiendommer. 
Ønske om at de deler som ved 
førstegangsbehandling av planen var omfattet 
av kjerneområdet Koppholen skal inkluderes i 
kjerneområdet til sluttbehandling. 
Innspill om kvartalsinndeling og formålsgrenser i 
kjerneområdet. 
 
Stenging av Forusbeen må tas ut av planen. 
Vurdere alternative måter å løse kryssing av 
Bussveien i treghetspunktet og et ev. behov for 
reduksjon av trafikk gjennomkjerneområdet 
Koppholen. Forslag til endret tekst i 
bestemmelse om stenging av Åsenvegen og 
omlegging av Forusbeen. 
Fylkesrådmannen aksepterer at valg av 
trafikkløsning i Koppholen avklares på 
detaljplannivået, forutsatt at Tvedt-planen ikke 
foregriper løsninger. 
Statens vegvesen mener at vedtaket om å 

utsette endelig valg av løsninger for adkomster 

og Bussvei frem i tid er klart uheldig. Gir faglig 

råd om at dette håndteres i 

kommunedelplanen, hvor de mener disse 

vurderingene hører naturlig hjemme. 

 

Mange innspill fra mange ulike hold 
gjør det nødvendig å vurdere 
løsninger for kjerneområdet, før 
endelig planbehandling. 
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Fylkesutvalget viser til tidligere behandling av 
detaljplan for Tvedt. 
 

Endringsforslag 
øst for 
travbanen 

Belyser planforslagets konsekvenser for driften 
av travbanen. Planskisse med forslag om 
endringer er mottatt. 
Eier av kombinert formål ved bussveien ber om 
redusert areal til grønnstruktur. 

Innholdet må vurderes nærmere. 

 
 
 
 

2. Utkast til vedtak 
 
Saken tas til orientering. 
 


