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Innspill til IKDP Forus  
 
 

Innledning 

Prosjektil Areal AS inngir med dette merknad til revidert forslag for interkommunal kommunedelplan 
med høringsfrist 11.mars. Innspillet inngis på vegne av 2020park AS. Vi viser til også til vårt innspill av 
14.september 2018.  
 

Generell kommentar 

Med bakgrunn i det omfattende arbeidet som er gjort med plan 2638 spilte vi inn til den opprinnelige 
høringen av IKDP Forus noen konkrete forslag for utforming av kjerneområde 3 som, etter vår 
vurdering vil gjør at IKDP Forus vil kunne nå hovedmålene bedre enn i planforslaget til 
kommunedelplanen som var på høring.  Vi ser at deler av IKDP Forus planen nå er revidert uten at de 
viktigste grepene for kjerneområde 3 er innarbeidet. Dette stiller vi oss undrende til så lenge innspillet 
viser at detaljreguleringen og de foreslåtte grepene vil gi svært høy måloppnåelse i forhold til målene i 
IKDP. Etter vår vurdering vil en utforming av kjerneområde 3 slik detaljreguleringen legger opp til ha 
høyere måloppnåelse enn det kommunedelplanens høringsforslaget vil klare. Vi stiller oss derfor 
spørrende til at våre innspill ikke har blitt tatt inn.  
 
At det ved tilleggshøringen i tillegg mangler en begrunnelse for hvorfor dette ikke er gjort, er etter vår 
mening kritikkverdig, og slik vi ser det i strid med god forvaltningsskikk. Dersom et slikt dokument med 
kommunens kommentarer til merknadene hadde vært tilgjengelig hadde det vært mulig for oss å 
supplere vår merknad i forhold til denne. Ubegrunnete vedtak er problematiske å kommentere all den 
tid vi ikke kjenner forutsetningene. 

 
Forskjell på kjerneområdene øst og vest for E39 

Vi mener det er en mangel ved planforslaget at det i beskrivelse og bestemmelser ikke skilles mellom 
kjerneområder øst og vest for E39. Det bør reflekteres i bestemmelsene og utformingen av 
kjerneområdene at områdene vest for E39 skal være rene kontorområder mens områdene øst for E39 
ligger i tilknytning til eksisterende boligområder, og ikke minst skal betjene også fremtidige 
boligområder. I tillegg må det nevnes at bussveiens passasjergrunnlag er meget høyere på Østsiden 
all den tid linje A og B passerer her. Det sier seg selv at et tilbud som vil være tilstrekkelig i et 
kjerneområde med kun kontor ikke vil være det i et kjerneområde som skal betjene både kontorer og 
eksisterende, og ikke minst fremtidige boliger. På grunn av dette må blant annet bestemmelsene for 
handel og tjenesteyting differensieres i forhold til type kjerneområde hvor diversitet mhp 
publikumstilbud er viktige faktorer for et kortreist hverdagsliv.   
 
Kortreist hverdagsliv og nullvekst i biltrafikk 

Siden forrige høring av IKDP Forus har Stavanger kommune hatt sitt nye kommuneplanforslag på 
høring (gjeldende for kjerneområde 3). I dette nye kommuneplanforslaget fokuseres det enda sterkere 
på kortreist hverdagsliv (10-minuttersbyen) enn i forrige kommuneplan. Når Stavanger, Sandnes og 
Sola i tillegg har forpliktet seg gjennom bymiljøpakken til å redusere biltrafikk er det vanskelig å forstå 
hvorfor man tviholder på gamle handelsbestemmelser som ikke fremmer kortreist hverdagsliv.  
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Vi mener det må være mest bærekraftig og miljøvennlig å legge opp til at man kan skaffe det man 
trenger i hverdagen innenfor gangavstand, og derfor ikke trenger å transportere seg med bil eller buss. 
Vi ønsker derfor i kjerneområde 3 å legge til rette for et tilstrekkelig tilbud av dagligvarehandel, øvrig 
småhandel, service (frisør, reparasjon av elektronikk, fysioterapi mm), samt restauranter, konditorier 
og kafeer som gjør det unødvendig å hente bilen fra parkeringshuset og dra en kilometer eller to for å 
få dekket dette behovet. (I planforslag til plan2638 har vi utarbeidet en liste over funksjoner som vi 
mener vil være aktuelle i første etasje). 
 
Et område basert på kortreist hverdagsliv vil etter vår vurdering også være det mest attraktive 
alternativet for nye bedrifter som ønsker å etablere seg på i regionen. En slik satsning er med på å 
skape fremtidig attraktivitet for næringer tilpasset det nye arbeidslivet og nye arbeids og boformer. Tid 
er en knapp ressurs, og et mest mulig komplett kontorområde som i tillegg er fremtidsrettet og 
miljøvennlig, vil etter vår mening ha en helt annen attraktivitet enn et tradisjonelt kontorområde. 
Sammen med et velfungerende og folksomt gateplan med aktive fasader, vil dette gi en mye mer 
attraktiv kontorpark enn tradisjonelle kontorparker uten liv på gaten. Alle de små og store 
bevertningsstedene vil sammen med smarte apper og teknologi føre til uformelle møteplasser blir 
brukt til å skape relasjoner som vil kunne gi grobunn for innovasjon. Kjerneområde 3 er planlagt fra vår 
side med en rekke egenskaper som gjør bussveien attraktiv. Innspill fra personer i nærmiljøet til 
kjerneområde 3 beskriver en økt vilje til å forsere større avstander til fots dersom man kan kombinere 
en tur med bussen sammen med dagligdagse gjøremål.  
 
Vi mener bestemmelsene i IKDP Forus til handel og tjenesteyting legger opp til en norm som ikke 
fremmer kortreist hverdagsliv, og som ikke gir ett tilstrekkelig attraktivt eller bærekraftig 
næringsområde. Vi mener at IKDP Forus må følge opp overordnede rammer i forhold 
klimaforpliktelser og bymiljøpakken, og at det derfor må dokumenteres et tilstrekkelig dimensjonert 
tilbud av handel, tjenesteyting og bevertning i forhold til at dette skal kunne ordnes innenfor 
gangavstand. Etter våre foreløpige beregninger vil en norm på 1250 m2 handel og 1000 m2 
nærservice være langt fra være tilstrekkelig til å skape uavhengighet av bilen, og til å skape et 
attraktivt gateplan. Det bør i større grad kunne dokumenteres i IKDP at rammen for tilbudet innenfor 
kjerneområde 3 er tilstrekkelig til å følge opp målene klima og miljøplanen. 
 
Et fremtidig lokalsenter på Gausel stasjon vil ikke kunne erstatte et lokalt tilbud i så henseende av to 
grunner. Det ligger for langt unna til å nås innenfor akseptabel gangavstand,på ca 1,2 km mellom 
Gausel stasjon og bussveiens stop på Forussletta Nord. Dessuten har Gausel ikke en modenhet for 
utbygging som gjør at det vil bli etablert før lenge etter de første delene av kjerneområde 3.  
  

Innovasjon gjennom nettverksbygging og uformelle møteplasser 

Nettverksbygging gjennom uformelle møteplasser har blitt mer og mer viktig å tilrettelegge for i 
fremtidsrettede næringsområder og kontorparker. Innenfor Kjerneområde 3 bør det derfor legges til 
rette for formelle og uformelle møteplasser i hele området, ikke bare deler av området. Aktive fasader i 
første etasje er viktig for å skape interessante byrom hvor folk ønsker å oppholde seg. Det er ikke 
tilstrekkelig med «døde» kontorfasader. For å få til gode møteplasser og uterom i hele kjerneområdet 
er det derfor viktig å legge til rette for at det kan være aktive fasader i første etasje ikke bare langs en 
begrenset urban akse.  
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Figur 1 Urban akse og aktive fasader i IKDP Forus forslaget (til venstre) og i forslag til detaljregulering, plan 2638 
(til høyre). Oransje og rød strek viser fasader med aktive fasader i de to forslagene.  

Planforslag 2638 ønsker å legge til rette for at det innenfor kjerneområde 3 skapes en innovativ 
kontorpark som blir kjent langt utenfor landets grenser for at det her er lagt godt til rette for et miljø 
som er ideelt for nettverksbygging, kreative ideer, uformelle møter og innovasjon. Dette oppnås ikke 
ved å tillate en slik utvikling kun langs urban akse. 
 

Forutsigbare rekkefølgekrav 

Som kjent er noe av det viktigste for nye næringsområder forutsigbarhet, også forutsigbare 
rekkefølgekrav. Slik IKDP Forus er utformet gir rekkefølgekravene liten forutsigbarhet i forhold til 
hvilken økonomisk belastning som vil bli knyttet til nye utbygginger i form av rekkefølgekrav. Både 
hvilken kvalitet de ulike tiltakene skal opparbeides med, og omfanget av de gjør at det er særdeles 
usikkert hvor stort anleggsbidrag den enkelte utbygger må bidra med. Dette bør konkretiseres for så å 
sendes på ny høring før planen vedtas. 
 
Det bør også gjøres en kvalitetssjekk i forhold til hvilke områder som skal ha hvilke rekkefølgekrav. 
Det er etter vår mening f.eks. ikke mulig å knytte rekkefølgekrav i forbindelse til med «Travparken» til 
kjerneområde 3 dersom denne i gangavstand ligger så langt unna at den ikke vil tilføre kvaliteter til 
kjerneområde 3.  
 

Først i Norge til å bli BREEAM Community sertifisert 

Kjerneområde 3 er meldt inn som et BREEAM Community prosjekt gjennom plan 2638.  Plan 2638 har 
pt. en måloppnåelse på 79,8% (Karakter EXCELLENT)  i miljøsertifiseringsprogrammet «Breeam 
Community» som gjør planen til et Nasjonalt forbildeprosjekt. Planen ligger også an til å bli det aller 
første prosjektet i Norge til å bli BREEAM Community sertifisert.  
 
Noe av det som sertifiseringen legger vekt på er de økonomisk og sosiale effektene området har i 
nærområdet og influensområdet til nærområdet. En sterk reduksjon av disse effektene gjennom 
(foreldede) pålegg fra overordnede planer vil kunne medføre at prosjektet ikke vil kunne oppnå den 
meget gode scoren som det ligger an til i sertifiseringen. Vi vil henstille til at IKDP-Forus planen legger 
til rette for den attraktiviteten en slik sertifisering vil ha for dette kjerneområdet og for Forus, og følge 
opp gjennom å tilrettelegge rammer som muliggjør en svært god score.  
 

Oppsummering 

•  Bestemmelsene og beskrivelsene må ta inn over seg at kjerneområdene øst og vest for E39 
er vesentlig forskjellige, og planen bør således oppdateres i forhold til dette. 
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•  Det må dokumenteres i IKDP at rammen for tilbudet innenfor kjerneområde 3 er tilstrekkelig til 
å følge opp målene klima og miljøplanen gjennom å bygge opp under bussveiens attraktivitet 
for nærområdet. 

•  Kjerneområdene må tillates å være attraktive i hele utstrekningen, ikke bare mindre deler. Det 
må åpnes for aktive fasader og liv på bakken innenfor hele kjerneområde 3. 

•  Norm for handel og tjenester må høynes eller knyttes til mer kvalitative mål, som at det skal 
dekke kun behov innenfor gangavstand.  

•  Kvalitet og omfang av rekkefølgekravene må konkretiseres, for så å sendes på ny høring før 
planen vedtas. 

•  Vi vil henstille om at IKDP-Forus planen legger til rette for den attraktiviteten og bærekraften 
en BREEAM Community Excellent sertifisering vil ha for dette kjerneområde og for Forus, og 
følger opp gjennom å tilrettelegge rammer som muliggjør en slik god sertifiserings score. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
PROSJEKTIL AREAL AS 
 

  
_____________________  
Martin Lillesand  
Tlf.dir.  90185266  
E-mail  martin.lillesand@prosjektil.no 

 


