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Innspill til IKDP Forus  
Aros arkitekter AS inngir med dette merknad til interkommunal kommunedelplan for Forus på vegne 
av Norengros Kjosavik AS. Norengros Kjosavik driver salg og distribusjon av forbruksvarer til privat 
næringsliv og offentlig sektor i Rogaland. I mai 2010 flyttet virksomheten inn i et nytt moderne 
lagerbygg i Kanalvegen 5 (gnr. 35, bnr. 358) på Forus. Anlegget ligger sentralt i regionen og har kort 
distribusjonsvei til kundene. Anlegget har et areal på omlag 18 000 m2 og de har 8 lastebiler og 10 
varebiler som daglig distribuerer store mengder gods. Virksomheten har hatt en sterk vekst i flere år 
og har nå behov for mer plass. Sammen med utvidelse av anlegget ønsker virksomheten i tillegg å 
samlokalisere eksterne lagerlokaler som i dag ligger på Kvål i Sandnes kommune.  
I første omgang ble muligheten til å få kjøpt deler av naboeiendommen (gnr. 35, bnr. 363) undersøkt. 
Tomten er solgt, men har i over 10 år ligget ubebygget. Tomteselskapet har ikke vært villig til å ta i 
bruk tilbakekjøpsklausulen og heller ikke henvendelse til ordfører i Sola kommune har ført frem til 
noen løsning. Som en alternativ løsning har man sett på muligheten til å utvide bygget i nordlig retning 
på eiendommene gnr. 35, bnr. 506 og 508. Nytt bygg vil ligge i forlengelse av eksisterende 
lageranlegg og vil ha direkte forbindelse til anlegget. Dette er nødvendig på grunn av innvendig 
logistikk, bruk av truck ol. Norengros har etter avtale med Forus Næringspark hatt to tomter på hånd 
mens det er jobbet med avklaring / rammesøknad. Det er tegnet et bygg som er i tråd med gjeldene 
reguleringsplan, men som ikke kan gjennomføres uten justeringer i ny IKDP for Forus. 
 
Det vil være svært ødeleggende for Norengros Kjosavik AS virksomhet om IKDP blir vedtatt slik den 
nå foreligger. Vi har derfor to merknader til planen som gjelder: 

1) Eksisterende forhold 
Grøntområdet som er regulert nord for distribusjonsbygget går inn på eiendommen og vil 
hindre muligheten til å kjøre rundt bygget og benytte lasteplassene til lagerhallene. 
Virksomheten er helt avhengig av disse lasteplassene og en eventuell opparbeidelse av 
grøntområde etter fremlagt plan er helt uakseptabel og vil utløse store kostnader i forbindelse 
med innløsning / erstatning.  
 

2) Omsøkt forhold 
Virksomheten har behov for utvidelse av distribusjonsanlegget. Et grøntområde mellom 
eksisterende bygg og naboeiendom vil hindre denne utvidelsen. Det vil være en svært dårlig 
løsning både for bedriften og miljøet om vi skal måtte etablere et eksternt lager. All transport 
mellom nytt lager og eksisterende lager vil måtte gå på bil og medføre mye unødvendig 
biltrafikk. 

På denne bakgrunn ber vi derfor primært om at planlagt grøntområde nord for gnr. 35, bnr. 358 tas ut 
av planen. Sekundært må grøntområdet legges på ubebygget nabotomt, noe som ikke være til hinder 
for driften på eksisterende eiendom, men vil ødelegge muligheten til fremtidige utvidelser i nordlig 
retning.  
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Plan 6005 – Forslag til interkommunal kommunedelplan for Forus 
I planforslaget er det regulert inn et grønndrag i grensen som ligger mellom eiendommen hvor 
eksisterende bygg er oppført, og de to eiendommene der anlegget utvides. Grøntdraget medfører to 
problemer for distribusjonsanlegget, både for eksisterende anlegg og for foreslått/ønsket utvidelse.  
 
En sammenstilling av grunnkart og høringsutkast til arealplankart til IKDP – Forus (under) viser 
hvordan grøntdraget kommer i konflikt med eksisterende bebyggelse og planlagt/ønsket utvidelse av 
distribusjonsanlegget.  
 

Sammenstilling av grunnkart med eiendomsgrenser og plforslag til plankart IKDP – Forus. Planlagt utvidelse 
av bebyggelsen er vist med stiplet linje.  
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Det første problemet er, som tidligere beskrevet, at grøntområdet vil legge begrensinger for 
arealbruken nord for regulert byggegrense. Dette vil hindre muligheten til å kjøre rundt bygget og 
benytte lasteplassene til lagerhallene. Virksomheten er helt avhengig av disse lasteplassene og en 
eventuell opparbeidelse av grøntområde etter forslått plan er helt uakseptabel og vil utløse store 
kostnader i forbindelse med innløsning / erstatning.  
 

I tillegg har Norengros behov for å utvide distribusjonsanlegget. Det er utarbeidet en mulighetsstudie 
med skisseprosjekt for utvidelse av distribusjonsanlegget som er utformet i henhold til gjeldende 
reguleringsplaner og løser utfordringene for virksomheten. Et grøntområde som går mellom 
eksisterende bygg og naboeiendom vil hindre denne utvidelsen, ettersom det vil være behov for 
interne forbindelser mellom eksisterende lagerbygning og nybygget. Virksomheten ønsker å begrense 
bruk av eksterne lagerlokaler, noe som også har samfunnsmessige fordeler ved at man reduserer 
transportbehovet mellom de ulike lagerlokalene. Det vil være en svært dårlig løsning både for bedriften 
og miljøet dersom virksomheten må etablere et eksternt lager. All transport mellom nytt lager og 
eksisterende lager vil måtte gå på bil og medføre mye unødvendig biltrafikk.  
 
Primært er det ønskelig at den delen av grøntdraget Som går mellom Kanalarmen og Røynebergsletta 
tas ut av planen. Dersom dette ikke vil kunne la seg gjøre finnes det ulike alternativer til grønne 
traséer som kan erstatte den som er forelagt i høringsforslaget.  
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Norengros Kjosavik AS 
Distribusjonsanlegg

Flyfoto med eiendomsgrenser som viser hvordan eiendommen disponeres i dag.  
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Utsnittet under viser grøntdragene som er plassert ved Norengros eiendom i høringsforslag til IKDP – 
Forus. Det er tydelig at hensikten med grøntdragene plassering er å sikre gangforbindelse i nord-sør 
og øst-vest akse mellom Røynebergsletta, Kanalarmen og Kanalvegen. I planforslaget er det omlag 
410 m gangavstand mellom kryss Røynebergsletta (A) og kryss mellom Moseidsletta og Kanalarmen 
(B1), og omlag 350 m gangavstand mellom Røynebergsletta (A) og stedet (B2) hvor Kanalarmen møter 
grønntrasé ved Stokkavassbotnen. 
 

Utskriftsdato: 07.03.2019
-35 797 Ø

-35 105 Ø

Gangavstand A-B
2 = 350 m

Gangavstand:A-B
1  = 410 m
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Illustrasjonsplan som viser forelagt grønn akse nord for Norengros distribusjonsanlegg. Hovedakser er 
illustrert med heltrukken grønn linje, mindre akser med stiplet grønn linje, og ganglinjer er vist med hvit linje. 
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Forslag 1 
Forslag 1 er at at grøntområdet tas ut. 
Gangruten mot sørvest flyttes til Kanalvegen 
som kan opparbeides som en grønn trasé. 
Strekket vil gå langs en ubebygget eiendom og 
langs Norengros eiendom. Arealene som ligger 
mellom eksisterende bebyggelse og veg 
benyttes i dag i hovedsak til parkering, lasting og 
manøvrering av mindre varebiler. Det vil være 
lettere å gjøre om disse arealene til grønn 
gangtrasé fremfor arealene som ligger på 
nordsiden av bygget, ettersom disse er helt 
nødvendige for driften av distribusjonsanlegget. 
Forslaget medfører en liten økning på 22 m på 
gangruten som går fra Røynebergsletta til kryss 
Moseidsletta/ Kanalarmen (A-B1) fra 410 m til 
432 m. Ruten som går fra Røynebergsletta til 
hvor Kanalarmen møter trasé ved 
Stokkavassbotnen (A-B2) øker med omlag 153 
m, fra 350 til 503 m.  

Forslag 2 
Forslag 2 omfatter flytting av grøntarealer til 
regulert adkomstveg, og langs distribusjons-
anleggets østlige eiendomsgrense og langs 
Kanalvegen. Forslaget medfører en liten 
reduksjon på omlag 8 m på gangruten som går 
fra Røynebergsletta til kryss Moseidsletta/ 
Kanalarmen (A-B1) fra 410 m til 402 m. Ruten 
som går fra Røynebergsletta til hvor Kanalarmen 
møter grønn trasé ved Stokkavassbotnen (A-B2) 
øker med omlag 33 m, fra 350 til 383 m.  
 
I begge forslagene vil hoveddelen av gang- og 
grøntareal legges mot etablerte hovedgater. 
Eksisterende bebyggelse i området er utformet 
med hovedinnganger vendt mot disse gatene og 
grøntområdene som ligger her er allerede 
opparbeidet. På bakgrunn av dette håper vi at 
behovet for, eller eventuelt plasseringen av, 
denne traséen kan revurderes.  
 
 
Med vennlig hilsen 
AROS Arkitekter AS 
 

Alt. 1 omfatter at grøntarealet tas ut. Arealene som 
ligger langs kanalvegen kan gjøres grønne.  

Alt. 2 omfatter flytting av grøntareal til regulert adkomstveg 
og langs distribusjonsanlegget og kanalvegen.  


