Møteinnkalling
Gruppe:
Møtested:
Møtedato/ -tid:
Deltakere:

Kopi til:

STYRET FOR IKDP FORUS
Stavanger rådhus, Formannskapssalen
30. april 2019 kl. 10:30-12:30
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)
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

INNKALLING TIL STYREMØTE I IKDP FORUS 30.04.2019
Sak nr.:
12/19

Referat fra styrets møte 22. mars 2019, vedlegg

13/19

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

14/19

Oversendelse av interkommunal kommunedelplan for Forus til sluttbehandling i
kommunene

15/19

Eventuelt

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

Separate vedlegg:
1. Samfunnsdelen, datert 11.04.2019
2. Plankart, datert 11.04.2019
3. Bestemmelser og retningslinjer, datert 11.04.2019
4. Planbeskrivelse, datert 11.04.2019 med tilhørende vedlegg
5. Konsekvensutredning, datert ...
6. Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 09.02.2018
7. Merknadshefte fra hovedhøringen, datert 11.04.2019
8. Merknadshefte fra tilleggshøringen, datert 11.04.2019
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Møtereferat
Gruppe:
Møtested:
Møtedato/ -tid:
Møteleder:
Deltakere:

Forfall:
Kopi til:

Styret for IKDP Forus
Sola kulturhus
22. mars 2019 kl 13:00-14:30
Christine Sagen Helgø
Referent: Marit Storli
Stanley Wirak, Ayan Jama, Kari Raustein, Martin S. Håland,
Ole Ueland, Ine Marit Bertelsen, Roar Johannessen,
Solveig Ege Tengesdal (observatør)
Unni Østråt Egeland
Vara: Olav Birkeland, Cecilie Bjelland, Heidi Bjerga, Stian Lie Hagen, Egil Olsen,
Christian Wedler, Inger Lise Erga, Nora Nilsen, Leif Arild Lie
Rådmannsgruppen: Bodil Sivertsen, Leif A. Ims, Ingrid Nordbø, Arve Nyland, Per
Haarr, Leidulf Skjørestad
Prosjektgruppen

PROTOKOLL FRA STYRETS MØTE 22.03.2019
Sak nr.:
5/19

6/19

7/19

Referat fra styrets møte 31. januar 2019
Vedtak: Referatet ble godkjent.
Muntlig orientering om status i arbeidet
• Ole Ueland orienterte fra møte med Næringsforeningen 8. mars.
• Ingrid Nordbø orienterte om at neste styremøte handler om å levere endelig
plan til behandling i kommunene.
Oppfølging av styrets vedtak, inkludert vurdering av oversendelsesforslag
Styret gjennomgikk redegjørelsen for hvordan styrets vedtak er fulgt opp, og hvordan
oversendelsesforslagene er vurdert.
Innspill fra styret:
• Avtale om oppfølging av planen: Her bør evaluering av planen omtales.
• Eierform grønnstruktur: Private grunneiere kan etter avtale med kommunen
fortsatt eie areal som opparbeides til grønnstruktur.
• Vedrørende informasjon om dagens fordeling av parkeringsplasser: Styret ber
om at mobilitetsløsninger omtales i planen, og hvordan kommunene kan bidra
til å fremme ulike mobilitetsløsninger.
• Representanten Wirak ønsker å opprettholde forslag om p-norm på 0,9 plasser
per. 100 m2 BRA.
• Ulike synspunkt om bruk av kontorandel som virkemiddel kom fram. Noen i
styret ønsker å tillate utvidelser for eksisterenbde kontorbygg. Prosjektgruppen
bes vurdere en formulering som tillater tilbygg til eksisterende kontorbygg. Det
må være et skille mellom eksisterende kontorbygg som ligger langs bussvei, og
de som ikke gjør det. Nullvekstmålet for personbiltransport må tillegges særlig
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vekt i vurderinger. Likebehandlingsprinsippet må følges. Nye kontorbygg skal inn
i kjerneområdene. Et alternativ er å benytte unntaksvise dispensasjoner der det
kan gis saklig begrunnelse.
Vedtak: Saken tas foreløpig til orientering.
8/19

Økonomisk gjennomførbarhet
Ingrid Nordbø orienterte om metoden som er benyttet til beregning av realistisk
utbyggingspotensiale. Realistisk utbyggingspotensiale fremkommer når man trekker
fra areal med eksisterende bygg som ikke har nådd sin økonomiske levealder i tide til å
bli revet og erstattet før planhorisontens utløp (satt til 10 år før planens utløp, dvs.
2030). Realistisk utbyggingspotensiale er beregnet til ca 2 mill m2 BRA. Forventet
etterspørsel innenfor planhorisonten er inntil 800 000 m2 BRA (400 000 m2 BRA pr
tiårsperiode). Kostnadene til rekkefølgetiltak er dermed fordelt på 800 000 m2 BRA.
Gjennomført utredning bekrefter at planen er gjennomførbar. Rekkefølgetiltakene må
detaljeres på neste plannivå.
Kommentarer fra styret:
• Styret presiserer at det er anleggsbidrag til rekkefølgetiltak som skulle belyses
gjennomførbarheten av. Alle områder har andre utbyggingskostnader som
kommer i tillegg, det gjelder ikke bare Forus.
• Styret merker seg at det nå er påvist at kostnadsnivå som har versert tidligere i
media ikke stemmer.
Vedtak: Saken tas til orientering.

9/19

Vurdering av innspill fra Næringsforeningen om rekkefølgetiltakene
Vedtak: Saken tas til orientering.

10/19

Merknader ved tilleggshøring – foreløpig oversikt
• I den endelige merknadsbehandlingen ønsker styret informasjon om tema som
omtales i mange merknader, og om tema der det er motsrid mellom
merknader.
Vedtak: Saken tas til orientering.

11/19

Eventuelt
I sak 7, oppfølging av styrets vedtak er ikke vedtak pkt. 3 besvart (gjelder veistenging
og avgrensing av kjerneområdet Koppholen). Dette vurderes fram til sluttbehandling.
Detaljer som kan vente til neste plannivå utsettes. Intensjonen er å innarbeide en
løsning som er mest mulig omforent med Tvedt. Ordførerne fungerer som
arbeidsutvalg for å klargjøre løsning ved behov.
Vedtak: Saken tas foreløpig til orientering.

Referatet er foreløpig utgave og godkjennes i neste styremøte.
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Sak 14/19 Oversendelse av interkommunal kommunedelplan for Forus til
sluttbehandling i kommunene

1. Oppfølging etter styrets møte 22. mars 2019
Oppfølging av innspill fra styret i møte 22. mars:

•

Vedrørende informasjon om dagens fordeling av parkeringsplasser: Styret ber om at
mobilitetsløsninger omtales i planen, og hvordan kommunene kan bidra til å fremme ulike
mobilitetsløsninger.
Dette er ivaretatt ivaretatt ved at smart parkering og mobilitet er spesifisert i
handlingskapittelet til planen.

•

Veistenging og avgrensing av kjerneområdet Koppholen vurderes fram til sluttbehandling.
Detaljer som kan vente til neste plannivå utsettes. Intensjonen er å innarbeide en løsning som
er mest mulig omforent med Tvedt. Ordførerne fungerer som arbeidsutvalg for å klargjøre
løsning ved behov.
Prosjektgruppen har hatt møte med Tvedtkvartalet og kom til enighet om løsninger i IKDP
Forus. På plankartet er kjerneområde utvidet med to felt, og Forusbeen er vist med
gjennomkjøring og ny forbindelse via Traktorveien.

•

Kontorandel som virkemiddel i saker som handler om tilbygg.
Et notat er vedlagt til orientering.

2. Oversendelse av planen til sluttbehandling i kommunene.
Rådmennene i Stavanger, Sandnes og Sola kommuner anbefaler at styret oversender interkommunal
kommunedelplan for Forus for sluttbehandling i kommunene. Rådmennenes felles saksforelegg er
gjengitt nedenfor.
Eventuelle endringer som følge av styrets behandling innarbedes i planens samfunnsdel,
bestemmelser og plankart, og i saksforelegget nedenfor.

Forslag til vedtak:
Interkommunal kommunedelplan for Forus plannr. Sandnes 2015116/ Sola 6005/ Stavanger 130K,
oversendes til sluttbehandling i kommunene.
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SAKSFORELEGG TIL BY- OG KOMMUNESTYRENE

1. Sammendrag
Kommunene Sandnes, Sola og Stavanger vedtok i 2014 å utarbeide felles interkommunal
kommunedelplan for Forus (IKDP Forus). Planen er felles for hele planområdet som er fordelt på alle
de tre kommunene. Planen har en tidshorisont fram til 2040.
Kommune-/bystyrene vedtok mai 2018 at planen skulle legges ut til offentlig ettersyn. Deretter har
styret besørget bearbeidelse av planen. Styret gjennomførte en tilleggshøring i februar/mars.
Deretter er planforslaget oppdatert og styret sender nå planen til de tre kommunene for
sluttbehandling og endelig vedtak.
Styret for IKDP Forus behandlet endelig utkast til interkommunal kommunedelplan for Forus i møte
30.04.2019 og vedtok at planen sendes videre til kommunene til sluttbehandling.
Vedtak: (… setter inn etter styrets behandling)
Formålet med planen slik det ble vedtatt før planoppstart, er:
• Legge til rette for at Forus kan videreutvikle og styrke sin rolle som nasjonalt viktig
næringsområde
• Avklare Forus framtidige rolle og funksjoner i en regional kontekst.
• Vurdere utvikling av gode og blandete områder for bolig og næring langs kollektivtraseene på
Forus.
• Avklare muligheter og omfang av boligbygging i Forus’ randsoner.
• Harmonisere utviklingen av Forus med utbygging av overordnet transportinfrastruktur.
Mål for utviklingen av Forus ble fastlagt i
planprogrammet. Målene har gitt rammer
for å avklare Forus sin rolle i regionen, og for
å gi en hovedretning til planarbeidet. Etter
utredning av tre planprinsipper som ble kalt
Komprimert, Basis og Full funksjonsblanding,
vedtok kommune-/bystyrene at Komprimert
planprinsipp skulle legges til grunn. Det ble
vurdert at dette gir best uttelling i forhold til
alle de tre målene.

Figur 1 Seks strategier bidrar til å nå planens tre mål.

Det ble videre besluttet at Forus øst for E39
skal utvikles med noe transformasjon og ny
tilrettelegging for boligutbygging. Forus vest
for E39 skal fortsatt være et rent
næringsområde og tilrettelegges for et
mangfold av næringsliv innenfor alle
næringskategorier. Det ble besluttet at
planen skal legge til rette for konsentrert
utvikling i noen prioriterte kjerneområder øst
og vest for E39.
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Planen skal legge arealmessige føringer for at visjonen Forus skal være en drivkraft for næringslivet i
regionen og landet, kan realiseres. Følgende tre hovedmål er forankret i planprogrammet, og har
vært systematisk brukt gjennom hele prosessen:
• Næringsutvikling: Forus skal videreutvikles som et attraktivt næringsområde som fremmer
regionen internasjonalt og nasjonalt.
• Energi og klima: Forus skal utvikles i tråd med nasjonale klimamål.
• Områdeattraktivitet: Forus skal utvikles med kvaliteter som gjør området attraktivt for
næringsliv, arbeidstakere og bosatte.
Planarbeidet startet etter et initiativ fra fylkeskommunen med intensjon om å klargjøre Forus sin
rolle i regional kontekst og å løse utfordringer med tanke på videre utvikling innenfor bærekraftige
rammer. Sandes, Sola og Stavanger besluttet å gjennomføre planarbeidet som en interkommunal
kommunedelplan.
Planprosessen er gjennomført i regi av et politisk valgt interkommunalt styre oppnevnt i medhold av
plan- og bygningslovens § 9-2. Tre viktige milepæler ble avklart gjennom egne vedtak i by- og
kommunestyrene:

•
•
•

Planprogrammet
Valg av planprinsipp
Utleggelse av planen til offentlig ettersyn

Kommunene er jevnlig forelagt orienteringssaker med sammendrag av de sakene styret har
behandlet. Interessentgrupper har fulgt arbeidet gjennom tilrettelagte mindre og større møter og
arrangementer. Representanter for næringslivet er den gruppen som har hatt mest kontakt med
kommunene, både administrativt og politisk. Myndighetene har deltatt underveis i prosessen og
avgitt uttalelser. Fylkesordfører har deltatt som observatør i det interkommunale styret.

2. Plandokumentene
Planforslaget består av en samfunnsdel, plankartet og bestemmelsesheftet. Her er en oversikt over
dokumentene som legges fram til sluttbehandling:
1. Samfunnsdelen beskriver langsiktige mål og strategier for utvikling av Forus, samt en
handlingsdel om gjennomføring av planen.
2. Plankartet er juridisk bindende og viser framtidig arealbruk.
3. Bestemmelser som er juridisk bindende og retningslinjer som beskriver intensjonene i
bestemmelser og plankart.
4. Planbeskrivelsen omtaler planprosessen som er gjennomført, alternativer og problemstillinger
som har blitt vurdert og begrunnelse for det samlede planforslaget. Vedlegg finnes om flere
tema: Rekkefølgenotat, Utredning av utbyggingspotensialet og kostnader til
rekkefølgetiltakene (Asplan Viak), Trafikkanalyse om alternative veiløsninger på Forus vest
(Norconsult), Klimaanalyse (Asplan Viak).
5. Konsekvensutredningen omtaler konsekvenser av planforslaget for miljø og samfunn.
6. Risiko- og sårbarhetsanalyse beskriver risiko og sårbarhetsforhold som har betydning for
planen
7. Merknadshefte fra hovedhøringen inneholder oppsummering av mottatte merknader og
rådmennenes kommentarer til merknadene.
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8. Merknadshefte fra tilleggshøringen inneholder oppsummering av mottatte merknader og
rådmennenes kommentarer til merknadene.
Planen inneholder overordnede strategier for den videre utviklingen av Forusområdet med en
juridisk bindende arealdel. Den enkelte kommunes kommuneplan gjelder for tema som ikke er
dekket med bestemmelser i IKDP Forus.

3. Planens hovedgrep
I dette og neste kapittel presenteres planen som fremmes til sluttbehandling. Viktige hovedtrekk
oppsummeres i disse punktene og omtales nedenfor:
•
•
•
•
•

Forus skal ha plass til alle næringskategorier (strategi 1 og 2)
Industri, kombinert næring plasseres med god tilgjengelighet til hovedveiene (strategi 1)
Fire nye kjerneområder betjenes av bussvei (strategi 2)
Næringskategorier og transporttilgjengelighet er samordnet (Strategi 1, 2 og 3)
Ny grønnstruktur skal innby til å gå og sykle til jobb (strategi 5)

Planen gir forutsigbarhet og fleksibilitet
for ulike næringskategorier.
Kjerneområdene skal ha høy tetthet og
kontorvirksomheter med mange ansatte,
stedskvaliteter, busstilgjengelighet og
urbanitet. Områdene for Industri, lager
og kombinerte næringer skal legges til
rette med mer arealfleksibilitet, logistikk
og næringstransport og være åpne for
mer miljøbelastning. Rett lokalisering av
kontorformål er det virkemiddelet som
bærer hovedideen i planen.

Figur 2. Arealstrategien fordeler nærings-kategorier, stedskvaliteter og
transportgoder for å oppnå målene som er fastsatt for planen.

4. Planens hovedstrategier
De seks strategiene som skal gi måloppnåelse er illustrert sammen med hovedmålene i figur 1, og
nedenfor beskrives virkemidler som planen benytter.
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4.1

Strategi 1: Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer

Framtiden for industrinæringen er usikker, og kommunene planlegger for det ukjente. Planen
balanserer mellom å tilby fleksibilitet for et mangfoldig næringsliv og et framtidig næringsliv som vi
pr i dag ikke kjenner, og samtidig innenfor klare rammer på tema der samfunnet og
næringslivsaktører trenger forutsigbarhet. Planen tar strategiske valg om hva det er viktig å styre, og
hva som kan holdes åpent.
Dokumentasjon om lokaliseringspreferanser har gitt innspill om hvordan Forus kan lykkes som et
fortsatt etterspurt næringsområde. I korte trekk er dette knyttet opp mot pålitelig kollektivtransport,
servicetilbud, uformelle og formelle møteplasser, sykkel- og gangavstand, god tilgjengelighet for
næringstransport.
Disse tiltakene for tilrettelegging for industri og kombinerte næringer er innarbeidet i planen:
• Områder langs Bussveier (utenfor kjerneområdene), med 400 meter avstand til hver side av
senterlinje Bussvei, prioriteres til kombinerte næringer. I utstrekning viser plankartet mest
arealer til slike formål. Her tillates inntil 60% av bygningsmassen på eiendommene til
kontorformål. Minste utnyttelsesgrad er satt til 70 % BRA. Bussveisonen er todelt.
• Den Indre bussveisonen er avgrenset langs bussvei på Forus øst, og på Forus vest fram til
plangrensen vest for Kanalsletta. Her er maks. utnyttelsesgrad satt til 190 % BRA.
• Den Ytre bussveisonen er avgrenset langs Lagerveien og nord for Kanalsletta. Her er maks.
utnyttelsesgrad satt til 165 % BRA.
• Områder med god tilgjengelighet til hovedveinettet prioriteres til industri og lagerbedrifter.
Dette er områder uten Bussveitilbud, og her tillates inntil 15 % av bygningenes bruksareal til
kontorformål. Minste utnyttelsesgrad er satt til 40 % BRA, maks. utnyttelsesgrad er satt til 150
% BRA.
• Lovverket stiller krav vedrørende sikkerhet og miljø. Planen stiller krav til plassering av
virksomheter som kan representere en fare for omgivelsene.
• Hensynssone omforming er vist på Golfbanen i 200 meter bredde fra Åsenvegen.

4.2

Strategi 2: Etablering av kjerneområder

Planen prioriterer å utvikle noen utvalgte områder med høyere tetthet, nye stedskvaliteter og tilbud
som næringslivet etterspør. Kjerneområdene er lokalisert rundt godt betjente busstopp langs
Bussveien, og på steder som er vurdert med særlig potensiale for å lykkes med utvikling.
Arbeidsplasser med mange ansatte skal plasseres i kjerneområdene.
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Figur 3. Samordning mellom mobilitet og arealbruk.
De prioriterte kjerneområdene er:
1) Kanalsletta
2) Koppholen
3) Forussletta nord
4) Forussletta sør

Disse tiltakene er innarbeidet i planforslaget og skal bidra til etablering av kjerneområdene:
• Samfunnsdelen beskriver en utviklingsstrategi for hvert av kjerneområdene.
• Plankartet avgrenser kjerneområdene og stedfester næringsformål og kombinert byggeformål
innenfor kjerneområdene.
• Alle kjerneområdene skal ha en plassdannelse (urban akse på plankartet) som har direkte
forbindelse til et busstopp ved Bussvei. Planen prioriterer disse for opparbeidelse gjennom
rekkefølgetiltak fordi de har stor betydning for å lykkes med kjerneområdene. Urban akse skal
utvikles gjennom felles detaljplan, og det stilles særskilte kvalitetskrav til urban akse.
• I kjerneområdet Koppholen gjelder krav om to felles planer. Den ene er for kryssområdet der
Forusbeen og Åsenvegen møtes. Den andre er for urban akse, grønnstruktur og ny veiløsning langs
Forusbeen. Hensikten er å avklare detaljer om adkomstforhold mm. som ikke kommunedelplannivået er egnet til.
• Planen sikrer uterom og andre kvaliteter innenfor kjerneområdene.
• Kontorandelen er tilpasset delfeltenes funksjon. I kjerneområdene tillates at hele bygg benyttes til
kontorformål. Bygg med mer enn 60 % av samlet BRA til kontorformål skal plasseres i
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•

•
•

4.3

kjerneområdene. Utnyttingsgrad i kjerneområdene varierer stort sett mellom 200 % BRA og 400 %
BRA.
Bedrifter med et visst innslag av produksjon er typisk for Forus og kan gi kjerneområdene
interessant identitet. Derfor gir planen rom for at kombivirksomheter kan etableres innenfor
kjerneområdene.
Parkering skal etableres samlet for å være et fellestilbud for flere virksomheter. Noe
bakkeparkering tillates.
Tvedtsenteret faller delvis innenfor kjerneområdet Koppholen. Planarbeidet har ikke vurdert
handelsarealrammen for Tvedt, men gjengir gjeldende arealramme for handel på 15 000 m2 BRA
som står i kommuneplanen for Stavanger.

Strategi 3: Tilrettelegge for økte andeler miljøvennlige reiser

Planen prioriterer næringstransport foran personbiltransport. I tråd med nullvekstmålet for
personbiltransport, skal veksten i personreiser skje med buss, sykkel og gåing. Bussveiens økte
kapasitet gir mulighet for at Forus fortsatt kan vokse i utbygging og arbeidsplasser, og mye ligger til
rette for at utvikling kan skje uten at antall personbilturer øker.
Planen krever en relativt restriktiv parkeringsnorm for ny utbygging for å oppnå at den eksisterende
overkapasiteten på parkeringsplasser i større grad benyttes av næringslivet i fellesskap. Rådmennene
anbefaler at man setter norm for parkering på 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. Beregninger
har vist at man kan bygge en stor del av utbyggingspotensialet fram til 2040, før man når nivået på
1,0 parkeringsplass per 100 m2 BRA som er et gjengs nivå for flere næringsområder i regionen.
En restriktiv p-norm vil bidra til en markedsetterspørsel. I dag er ikke parkeringsressursen tilgjengelig
på tvers av virksomhetene. Det finnes modeller for hvordan eksisterende parkeringskapasitet kan bli
tilgjengelig for utleie gjennom en app. Brukeren forholder seg bare til denne appen, mens
tjenesteleverandøren sørger for at den enkelte parkeringsplasseier får betalt. Løsningen finnes på
markedet i dag, både i Norge og utlandet. Forus næringspark vil kunne bistå med å etablere en
løsning for smart parkering og andre mobilitetstiltak. Tiltaket er omtalt i Samfunnsdelens
handlingskapittel.
Mengden parkeringsplasser er ujevnt fordelt mellom delområdene, noen områder har stort
overskudd mens andre har lite. Tilbudet bør suppleres med tilbringertjenester. Mobilitetspunktene
som skal anlegges i de fire urbane aksene og nær Bussvei, skal danne kjerner for ulike
mobilitetsløsninger som skal betjene Forus. Kommuneplanenes krav om mobilitetsplaner gjelder for
Forus. Planen viser oppgraderte rutenett for både gående og syklende. Noen steder er det vist nye
forbindelser langs eiendomsgrensene som vil danne snarveier til parkeringsplasser på
naboeiendommene. Bildeling kan erstatte behovet for å ha med privatbil til næringsreiser.
Kommunene kan være med å tilrettelegge, men ikke drifte tilbudene.
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Figur 4. Veinettets funksjoner på Forus vest.

Disse tiltakene er innarbeidet i planforslaget:
• Virksomheter styres til sted som tilbyr tilgjengelighet etter virksomhetenes karakteristika.
• Planen prioriterer en indre ringvei til næringstransport, med effektive forbindelser ut til
hovedveinettet. Se figur 4.
• Planen setter krav om maksimum 0,5 parkeringsplasser per. 100 m2 BRA. Parkeringskravet settes
likt for hele planområdet.
• Åsenvegen stenges for biltrafikk og blir Bussvei når linje C til Sola åpner. Samtidig stenges
Forusbeen like øst for krysset med Åsenvegen. Mulighet for gjennomkjøring opprettholdes fra
Forusbeen, via Traktorveien og videre gjennom Røynebergsletta og Kanalsletta mot Sola. Se figur
5. Konkrete løsninger skal avklares i detaljregulering. Intensjonen vil være å redusere
trafikkmengder gjennom å redusere kjørehastigheten.
• Attraktive forbindelser for gående og syklende er prioritert i planen. Ny grønnstruktur er planlagt
for å betjene gående og syklende med forbindelser som ligger mellom bebyggelsen og tilbyr
snarveier, i tillegg til forbindelser langs bilveiene. Gjennomføring vil skje som rekkefølgetiltak
knyttet til utvikling av byggeområdene.
• Mobilitetspunkt skal etableres på eller ved de urbane aksene i kjerneområdene.
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Bussvei
Intern ringvei
Lokale veier

Figur 5. Framtidig veinett og adkomstveier etter stenging av Åsenvegen og Forusbeen øst for krysset
med Åsenvegen.

4.4

Strategi 4: Energinøytralt Forus

Regionen oppfattes som Norges energihovedstad, og Forus har et godt utgangspunkt for å videreføre
den rollen inn i en ny epoke. Kommunene kan i liten grad pålegge utbyggere særlige krav til
energibruk. For næringslivet på Forus kan det å påvise høy kvalitet på bygg, og smarte, effektive og
miljøvennlige energiløsninger bidra til solid merkevarebygging. Næringslivet bør derfor samordne seg
med felles satsing for å nå energimål som settes. Planforslaget tar utgangspunkt i det Enova-støttede
prosjektet som pågår i regi av Forus Næringspark. Målet er at Forus skal bli energinøytralt.
Disse tiltakene er innarbeidet i planforslaget:
• På Forus foreligger konsesjon til fjernvarme og planen pålegger tilknytning for bygg innenfor
konsesjonsområdet.
• Retningslinjer omtaler energiledelse og utveksling av overskuddsenergi.

4.5

Strategi 5: Styrke blågrønne strukturer

Når man oppholder seg i næringsområdet ser man gjerne de grønne åsene rundt, men store deler av
selve næringsområdet er preget av asfalt og harde flater. Behov for områdekvaliteter har vært tema
siden planoppstart. Hensikten er å innarbeide nye områdekvaliteter som øker attraktiviteten for
kunnskapsnæringer og for de som går og sykler til jobb. Dette er en viktig forutsetning for
kommunenes videre utvikling av Forus. Planen begrunner ny grønnstruktur særlig med at området
må bli mer attraktivt for de som skal gå og sykle. Grønnstruktur og åpne byrom er viktig for
utviklingen av området fordi planen tillater høyere utbyggingstetthet i kjerneområder og langs
bussveien.
Planen starter så vidt arbeidet med å omdanne deler av Forusvassdraget til en mer natur- og
miljøvennlig ressurs. Gevinstene er mange. Området forberedes til å ta i mot økte vannmengder som
følge av klimaendringer, vannkvaliteten blir bedre, naturmangfoldet øker og vann bidrar til å styrke
identiteten til Forus og opplevelseskvalitetene. Forusvassdraget er sterkt modifisert og
Vannforskriften krever at «godt økologisk potensiale» må innfris innen 2027. Vannkvaliteten på Forus
blir noe bedre av å danne naturlige vannmiljø, men må suppleres med flere tiltak. Dette har
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betydning for Sola og Stavanger sitt arbeid med å bedre vannkvaliteten i Hafrsfjord som er forurenset
og som Forusvassdraget renner ut i.

Figur 6. Grønnstruktur og Forusvassdraget.
Disse tiltakene er innarbeidet i planen:
• Planen viser to typer grønnstruktur: Smale grøntdrag som sikrer attraktiv mobilitet langs eller
uavhengig av veinettet (15 meters bredde) og grønnstruktur langs kanalene og andre steder med
mer plass (15-30 meters bredde avhengig av plass).
• Planen viser hensynssone og bestemmelse om grønnstruktur med 30 meters bredde i øst-vest
retning mellom golfbanen og kollektivbroen. Hensikten er å sikre regional grønnstruktur på lengre
sikt enn det som lar seg realisere gjennom rekkefølgetiltak i denne planen.
• I nord-sør retning på Forus vest er satt av grønnstruktur langs høyspentlinjen. Mye av dette var
også avklart i gjeldende planer.
• På Lura viser plankartet ny grønnstruktur. En del av grønnstrukturen er allerede opparbeidet, men
er nå vist med større bredde.
• Bestemmelsene sikrer mange sider ved vannhåndtering. Forusvassdragets kapasitet skal ikke
reduseres når tiltak iverksettes. Både veinett og grønnstruktur skal fungere som flomveier mot
kanalen.
• Planen pålegger nye regler for overvannshåndtering og vannrensing.
• Dersom det skal gjøres tiltak i kanalen, gir planen anvisning på hvordan dette kan gjøres. På Forus
vest kan eksisterende kanaler reetableres med bruk av kunstige materialer som støtter økt
biologisk mangfold. På Forus øst skal reetablering av vannmiljø skje med bruk av naturlige
materialer. Dette er i tråd med ny statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging.
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4.6

Temakart på plankartet viser Forusvassdraget samt steder med eksisterende og nye vannflater
langs kanalen. Nye vannflater er vist i kjerneområdet Koppholen som utposing i kanalen eller ved
bruk av overflatevann.
Rekkefølgetiltak med utbedring av vannmiljø i eksisterende kanaler er lagt til kjerneområdene
Koppholen og Kanalsletta. På Forus vest handler det om å bruke de eksisterende
betongrennene og legge naturlige materialer og beplantning i disse. Og noen steder bør man
vurdere å fjerne elementer på ene siden for å utvide vannflaten og terrassere nivåer slik at
mennesker kan komme ned til vannet. Bestemmelser viser prinsipper som skal benyttes til
avklaring ved detaljregulering.

Strategi 6: Smart Forus

Smartby-satsing kan være altomfattende i en kommunedelplan. Samfunnsdelen peker ut noen
satsingsområder som kommunene og næringslivet bør utforske nærmere. Styrkede stedskvaliteter,
grønnstruktur og muligheter for nye møteplasser gir attraktivitet som høykompetent arbeidskraft
verdsetter. Det er begrenset hvor mye man kan styre utvikling av smart-by gjennom virkemidler etter
plan- og bygningsloven, og det blir opp til kommunene og næringslivet å vurdere videre satsing.
Disse tiltakene er innarbeidet i planen:
• Samfunnsdelen omtaler satsing på smarte transportløsninger som bidrar til mangfold av
mobilitetsløsninger og til å nå nullvekstmålet.
• Høyteknologisk produksjon og nye samarbeidsformer i næringslivet.
• Smart teknologi og ny teknologisk infrastruktur.
• Handlingskapittelet omtaler mulige bidrag fra kommunene gjennom Forus næringspark.

4.7

Plangrensen

Planen er avgrenset til å handle om områder på Forus som fortsatt skal benyttes til næringsutvikling.
Noen delfelt øst for E39 tillater boligformål. Golfbanen er med i planområdet.
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Figur 7. Planområdet.

4.8

Utbyggingspotensialet i planen

Utbyggingspotensialet er blitt beregnet mange ganger i løpet av planarbeidet. Totalt er
utbyggingspotensialet i området noe høyere enn i gjeldende reguleringsplaner.
Det teoretiske utbyggingspotensialet er beregnet til 3,4 – 4,0 mill. m2 BRA. I forbindelse med
utredning av planens økonomiske gjennomførbarhet beregnet Asplan Viak areal som anses som
realistisk utbyggbart og konkluderte med 2,0 mill. m2 BRA.
Med bakgrunn i utredning av planprinsippene tidlig i planarbeidet, var det store
utbyggingspotensialet en av årsakene til at kommunene konkluderte med at en komprimert utvikling
av kjerneområder vil fornye fundamentet for næringslivssatsing.
Siste 10 års perioden er det bygd i underkant av 400 m2 BRA. Hvis samme utbyggingsmengde legges
til grunn framover, betyr det i underkant av 800 000 m2 samlet utbygging innenfor planhorisonten
2040. Forus har altså mye mer utbyggingspotensial enn det som er realistisk å bygge ut. Når vi ser
tilbake på det siste 10-året, økte utbyggingen på Forus mye, mens veksten var mindre i andre
næringsområder. En mer balansert vekst i alle næringsområdene vil gi bedre utnyttelse av
byområdets transportkapasitet og de ulike næringsområdene kan utfylle hverandres roller slik at
næringslivet samlet sett blir mer robust.

5. Høringsprosesser, mottatte merknader og kommentarer
Planen er hørt i to runder. Mottatte merknader ved begge høringene finnes på nettsiden IKDP Forus.
Merknadshefter er vedlagt og der er alle merknader besvart individuelt. Etter hovedhøringen har
styret hatt flere møter med Næringsforeningen for å drøfte problemstillinger. I dette kapittelet
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presenteres tema som høringsinstansene er opptatt av og hvordan innspillene er håndtert i
prosessen fram til sluttbehandling.
Ved begge høringene ble all informasjon lagt tilgjengelig på nettsiden. Ved hovedhøringen ble
informasjon sendt til myndigheter, grunneiere og relevante foreninger og lag. Informasjon om
tilleggshøring ble sendt i brev til myndighetene og alle grunneiere, og all informasjon var tilgjengelig
på nettsiden. Ved hovedhøringen var flest opptatt av parkering, handel, grøntområder,
rekkefølgekrav og utnyttingsgrad. Ved tilleggshøringen var flest opptatt av parkering, grøntområder
og kontorandel. Når det gjelder utnyttingsgrad var det relativt stort sammenfall av innspill i retning
av at utnyttingsgrad burde eller kunne tillates økt. Innenfor temaene parkering, grøntområder og
kontorandel er det sterke motsetninger mellom merknadene fra grunneiere og myndighetene.
Flere aktører har levert merknader som gir tilslutning til hovedmålene for planen. Både overordnede
myndigheter, Næringsforeningen og noen private aktører bekrefter at hovedgrepet med å etablere
kjerneområder med kontorarbeidsplasser (næringskategori 1) i tilknytning til sentrale holdeplasser
ved Bussvei og mer plasskrevende næring (næringskategori 2 og 3) i øvrige deler av planområdet er
et godt grep for den videre utviklingen av Forus. Etablering av kjerneområder er i tråd med Statlig
planretningslinje om samordnet areal og transport. Statlige og regionale myndigheter gir også
tilslutning til at regionalplanens tre næringskategorier videreføres på Forus.
De største endringene som følge av hovedhøringen var at grønnstrukturen i planen ble redusert og
tillatt utnyttingsgrad ble økt. Grønnstrukturen som beholdes er prioritert utfra behovet for attraktive
forbindelser for gående og syklende. Noen større arealer som ville vært egnet for mer romlig
opplevelse av grønne omgivelser, er tatt ut av planen. Det eneste større grøntområdet som foreslås
beholdt er skogområdet på Forus øst, sør for Bussveien ved gamle Esso-bygget. På Forus øst var
foreslått en ny vannflate som del av regional grønnstruktur ved Bussveien. Den ble tatt ut etter
hovedhøring fordi det samme området planlagt med byggeformål i en parallelt behandlet
detaljregulering.
Utnyttingsgraden er økt både langs bussvei utenfor kjerneområdene, og i de ytre områdene som er
tiltenkt industriformål. Fylkesrådmannen ga tilslutning til at planen bør legge til rette for
kombinasjonsvirksomheter langs Bussvei utenfor kjerneområdene. Det ble begrunnet med at det er
overkapasitet på areal til kontorformål og at Regional næringsarealstrategi peker på begrenset areal
til industri og kombinasjonsvirksomhet. Arealstrategien med soner for ulike næringskategorier og
etablering av kjerneområdene beholdes i planen.
Følgende tema har fått generelt mye oppmerksomhet i høringene og er beskrevet nedenfor:
• Fleksibilitet og detaljeringsgrad
• Rekkefølgetiltak og andre utbyggingskostnader
• Varehandel
• Utnyttingsgrad
• Kontorandel
• Parkering
• Stenging av veier
• Kjerneområdet Koppholen
• Kjerneområde Forussletta Nord og Sør, formål som tillates etablert
• Vannmiljø og grønnstruktur
• Nyere tids kulturminner
• Koordinere oppfølging av planen
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5.1

Fleksibilitet og detaljeringsgrad

Strategi: Ved hovedhøringen valgte kommunene å presentere et relativt detaljert planforslag og
benytte høringen til å samle tilbakemeldinger om dette var ønskelig og nyttig. Noen områder i planen
har kommunene jobbet mer detaljert med enn andre, for eksempel kjerneområdene.
Merknader: Det kom innspill om at IKDP Forus ikke må legge for mange begrensinger for fremtidige
etableringer, men videreføre stor grad av fleksibilitet. Det ble begrunnet med at framtidens behov
for næringslivet og innovative bedrifter er utfordrende å overskue nå. Fleksibilitet har vært et
konkurransefortrinn på Forus som bør videreføres. Frem til i dag har etablering på Forus vært
attraktivt ved at området blant annet har vært lett å regulere med fleksible rammer og mye areal
tilgjengelig uten eksisterende bebyggelse.
Løsning: En viktig årsak til at Forus de siste tiårene har vært et fleksibelt næringsområde er at det har
bestått av store sammenhengende ubebygde områder, med få eiere. Forusområdet er nå for det
aller meste utbygd, og IKDP Forus forutsetter at størstedelen av den fremtidige utviklingen av
området skal skje ved fortetting og transformasjon. Dette øker kompleksiteten.
Ved sluttbehandling gir IKDP Forus i større grad overordnede rammer for utviklingen, mens detaljer
avklares på neste plannivå. For eksempel gjelder det løsninger for adkomster innenfor Koppholen
kjerneområde.

5.2

Varehandel

Strategi: Planen hadde ikke til oppgave avklare tema innenfor varehandel. Under utarbeidelsen av
planen har kommunene konkludert med at regionalplanen er rett plan til å avklare felles handelsrammer for hele regionen.
Merknader: Ved hovedhøring etterlyste mange løsninger for handel og nye handelskonsepter.
Mange kommenterer at planen må legge rette for plasskrevende varehandel slik som i gjeldende
planer.
Flere merknader handler om at tillatt mengde detaljhandel innenfor H2 (Tvedt-kvartalet) må endres
slik at den samsvarer med etablert handelsareal. Ved tilleggshøring mottok kommunene uttalelse fra
IKEA om at H3 (IKEA-tomten i Sandnes) må omdefineres til handelsformål.
Løsning: IKDP Forus viderefører kommunenes bestemmelser om plasskrevende varehandel.
Eventuelle endringer i den pågående revisjonen av regionalplanen vil gi utslag på Forus og vil gjelde
foran IKDP Forus. Gjennom drøftinger i styret har det vært enighet om at Forus ikke skal utvikles til et
regionalt handlesenter.
Kommuneplanen for Stavanger eller regionalplanen må avklare handelsrammer for Tvedt-kvartalet.
Planen viderefører kommuneplanen for Sandnes når det gjelder arealformålet næring for
eksisterende IKEA. Eventuell endring av arealformål på IKEA tomten må skje gjennom endring av
IKDP Forus eller områderegulering på et senere tidspunkt, hvis IKEA beslutter å bli værende på
dagens tomt i Sandnes.

5.3

Utnyttingsgrad

Strategi: Ved hovedhøring ble utnyttingsgrad lagt til grunn med nivåer som passer for ulike
næringskategorier.
Merknader: Forus næringspark, Næringsforeningen med flere uttalte seg kritisk til redusert
utnyttingsgrad i deler av planområdet som ble avsatt til industri/lager/ kombinerte virksomheter.
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Fylkesrådmannen vurderte at det kunne tillates kombinasjonsvirksomheter langs Bussvei. Det
begrunnes med at det er overkapasitet på areal til kontorformål og at Regional næringsarealstrategi
peker på begrenset areal til industri og kombinasjonsvirksomhet.
Løsning: Styret vedtok etter hovedhøringen at det totale utbyggingspotensialet i planen ikke skal
reduseres sammenlignet med det som finnes i gjeldende reguleringsplaner. Basert på kriterier for å
vurdere måloppnåelse, ble utnyttingsgraden økt ved tilleggshøring, særlig i planens Indre
bussveisone, utenfor kjerneområdene. Samtidig ble maksimum kontorandel justert litt ned for å
overholde nullvekstmålet for personbiltransport og oppnå at kontorvirksomheter plasseres i
kjerneområdene.

5.4

Kontorandel

Strategi: Begrensninger i Kontorandel ble benyttet som virkemiddel (sammen med utnyttingsgrad)
for å ivareta områder utenfor kjerneområder og bussveiaksene til industri/lager og kombinerte
næringsvirksomheter.
Merknader: Kontorandel som virkemiddel fikk lite oppmerksomhet ved hovedhøringen. Ved
tilleggshøringen ble det omtalt av mange. Overordnede myndigheter er enig i at utnyttingsgraden
kan økes, men peker på at det da blir særlig viktig at kontorandelen reduseres utenfor
kjerneområdene. Noen næringslivsaktører mener at regulering av kontorandel er meningsløs,
utbyggere bør motiveres til å planlegge bygg det er behov for. Noen ønsker å tillate høyere
kontorandel der det allerede er etablert kontorbebyggelse.
Løsning:
Rådmennene framhever betydningen av at kontorandel beholdes som et effektivt virkemiddel i
planen. Endring frarådes fordi det vil redusere forutsigbarheten om at kjerneområdene vil bli
realisert og at områdene utenfor bussvei og kjerneområder prioriteres til industri/lager/kombinerte
virksomheter. Kontorandel som virkemiddel ble særlig drøftet av styret før planen sendes til
kommunene til sluttbehandling.

5.5

Parkering

Strategi: Kommunene beregnet konsekvenser av ulike nivå på parkeringsnorm og konkluderte med at
den måtte settes relativt lavt for å overholde nullvekstmålet for personbiltransport. Årsaken er at
den store overkapasiteten i området gir et stort bidrag til å opprettholde framtidig
parkeringskapasitet per m2 BRA som bygges ut. Kommunene la til grunn parkeringsnorm på 0,3
plasser per 100 m2 BRA ved hovedhøring.
Merknader: Kommunene mottok mange merknader om at parkeringsnorm var for lav. I uttalelser var
myndighetene opptatt av om parkeringsnormen bidrar til å nå nullvekstmålet for personbiltransport.
På den andre siden mener mange fra næringslivsståsted at reduksjonen i parkeringsnormen er for
drastisk og må gjøres mer gradvis. Parkeringsnormen må ta høyde for det reelle behovet for
parkering på Forus. Næringsforeningen, Forus næringspark og mange grunneiere mener at sambruk
av eksisterende parkeringsplasser er vanskelig gjennomførbare.
Ved tilleggshøring anbefalte rådmennene etter innspill fra styret å sette parkeringskravet til 0,5 plass
per 100 m2 BRA med utgangspunkt i mål om å nå et helhetlig nivå på 1 plass per 100 m2, noe som er
sammenlignbart med andre relevante områder. Ved tilleggshøring vedtok styret at to alternativer for
parkeringsnorm skulle høres: 0,5 og 0,9 plasser per 100 m2 BRA.

18
Side 18 av 32

Fylkesutvalget fremmet innsigelse til parkeringsbestemmelse høyere enn 0,5 p-plasser pr 100 m2
BRA for nye områder i tilleggshøringen. Det skal defineres et overordnet mål på maksimum 1,0 pplass pr 100 m2 BRA for hele planområdet. For delfelt foreslås at eksisterende
parkeringsinfrastruktur og nærhet til kollektivakser vurderes ved bestemmelse i egen
parkeringsnorm gitt forutsetningen i pkt 2.
Fylkesmannen hadde også innsigelse mot 0,9 plasser per 100m2. Statens vegvesen mener 0,5
parkeringsplasser per 100 m2 BRA er fornuftig og at 0,9 er klart i strid med nullvekstmålet.
Løsning:
Rådmennene anbefaler ved sluttbehandling å opprettholde parkeringsbestemmelse med maksimum
0,5 p-plasser per 100 m2 BRA. Dermed faller grunnlaget for innsigelsene fra Fylkesutvalget og
Fylkesmannen bort. 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. Rådmennene legger til grunn et helhetlig mål om 1 plass per
100 m2 BRA og at sambruk av parkeringskapasiteten kan løses med smarte løsninger.
Rammene for anbefaling av parkeringskrav er mer forutsigbare nå, enn under det tidligere arbeidet
med KDP parkering Forus:
- I planarbeidet for IKDP Forus kan vi se helhetlig på areal og transport, og ikke kun på
parkeringskrav tilpasset dagens arealbruk/gjeldende regulering.
- Målet om nullvekst i personbiltrafikken er etablert og forankret, blant annet gjennom
kommunenes felles vedtatte byvekstavtale.
- Vi vet mer om når Bussveien vil stå klar.
- Vi vet mer om når Sykkelstamveien er klar.
Ved sluttbehandling er krav til parkeringsanlegg i kjerneområdene noe dempet. Kravet om parkering
i separate bygg utgår, mens krav om felles anlegg for flere eiendommer opprettholdes.
Konsekvensene av p-anlegg på hver eiendom vil bli uheldige i et kjerneområde fordi det medfører
mange avkjørsler, behov for ramper og at biltrafikken spres innenfor det enkelte kjerneområdet.

5.6

Stenging av veier

Strategi: Planforslaget har hele tiden lagt til grunn at intern næringstransport skal prioriteres langs en
intern ringvei med gode tilkoblinger til overordnet veinett. Et notat om alternative trafikkløsninger
for Forus vest forelå til utarbeidelsen av planforslag ved hovedhøring. Der ble anbefalt å stenge
Åsenvegen og Forusbeen for ordinær biltrafikk. Det gir best måloppnåelse for Bussveiløsninger, og
for framtidig utvikling av Koppholen og Kanalsletta for kontoretableringer.
Merknader: Mange merknader var negative til høringsforslagets anbefaling om å stenge Forusbeen
og betydningen det kunne ha for adkomstmuligheter til eiendommene. Noen merknader er positive
til å redusere trafikken gjennomkjerneområdet Koppholen, men ikke å stenge helt. Statens vegvesen
anbefalte veistenging fordi det løser framføring av Bussveien. Trafikkvurderinger viser at stenging
ikke fører til problemer på E39. Men vegvesenet påpekte behov for flere avklaringer/rekkefølgekrav
om stenging. Ved tilleggshøring ble planforslaget bearbeidet med flere avklaringer om hvordan
stenging kan gjennomføres. Styret vedtok ved tilleggshøring at løsning for veistenging og adkomster
løses i detaljplan. Ved tilleggshøring aksepterer fylkesrådmannen at trafikkløsning i Koppholen
avklares i detaljregulering. Vegvesenet mener at vedtaket om å utsette valg av trafikkløsninger er
klart uheldig fordi vurdering av trafikale konsekvenser hører hjemme på kommuneplannivået.
Næringsforeningen foreslår ved tilleggshøring at Forusbeen holdes åpen ved å knyttes til
Traktorveien.
Løsning: Ved sluttbehandling er Forusbeen vist med gjennomkjøring via Traktorveien, og at stenging
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skal vurderes på nytt når 70 000 m2 nybygg er etablert. Åsenvegen stenges når Bussvei C til Sola
åpner.

5.7

Kjerneområdet Koppholen

Strategi: Koppholen er vurdert som et sentralt kjerneområde med stort potensial for utvikling. Det
har vært mye usikkerhet rundt mulighet for stenging av Forusbeen som også har berørt arealer til
grønnstruktur. Grønnstruktur med opparbeidelse av ny infrastruktur overlates til detaljplan gjennom
å definere to hensynssoner for felles plan.
Merknader: Parkdrag langs Forusbeen i Koppholen kjerneområde er overdimensjonert. Kravet om
felles plan for kjerneområde Koppholen oppfattes som en hemsko for utviklingen av området.
Løsning:
Etter vedtak i styret er kjerneområdet utvidet ved sluttbehandling. Nabokvartalene som var omfattet
av kjerneområdet Koppholen ved hovedhøring er tatt inn igjen. Konsekvensen blir at samlet
utbyggingspotensiale for kontorformål øker i Koppholen kjerneområde. Detaljeringsgrad og krav om
felles plan er delvis tilpasset mottatte innspill.
Det sentrale grøntdraget skal betjene mange funksjoner i en framtidig tett bebyggelse mellom
Forusbeen og Tvedtsenteret, det er ikke et plassrom i urban forstand. Flomhensyn, parkareal,
stedsopplevelser og adskilte hovedruter for gående og syklende skal løses i grønnstrukturen. Areal til
grønnstruktur er noe redusert ved sluttbehandling. Det at Forusbeen holdes åpen for
gjennomkjøring, medfører redusert bredde på grønnstruktur.

5.8

Kjerneområde Forussletta nord og sør, formål som tillates etablert

Strategi: Disse kjerneområdene kan utvikles med delfelt for boligformål. Der tillates derfor noen flere
funksjoner i kombinerte formål.
Merknader: Fylkesrådmannen fremmet faglig råd om at idrettsformål og fornøyelsespark ikke bør
tillates i kjerneområdene. Store anlegg kan komme i strid med prioritering av annen
næringsvirksomhet og kan bryte med mål og hovedgrep i planen. 2020park spiller inn at rammen for
nærservice i kjerneområde Forussletta nord bør økes.
Løsning: Idrettsformål ble tatt ut av planen ved tilleggshøring. Plassering av eventuelle idrettsformål
kan avklares i kommuneplanene til Stavanger og Sandnes når konkrete behov oppstår. Begrepet
fornøyelsespark er endret til lekeland som er mer i tråd med størrelsen på aktuelle anlegg.
Arealrammen for nærservice er økt fra 500 til 1000 m2 BRA, og treningssenter tillates i tillegg til
rammen. Bevertning tillates ubegrenset i 1. etasjer i kjerneområdene.

5.9

Vannmiljø og grønnstruktur

Strategi: Ved oppstart av planarbeidet var stedskvaliteter og grønnstruktur tema som planarbeidet
skulle vurdere, planprogrammet beskriver dette. Fylkeskommunen var opptatt av regional
grønnstruktur. Senere i planarbeidet er det sortert tydelig mellom kvaliteter som er nødvendige for å
innby til at flere skal sykle og gå til og fra jobb, og grønnstruktur som er nødvendige knyttet til
boligformål og rekreasjon. Vann er et historisk element på Forus som planarbeidet har valgt å jobbe
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med for å danne kvaliteter og skape identitet til området. Der er også mange problemstillinger
knyttet til vannhåndtering som planen må løse, for eksempel flom.
Merknader: Statlige og regionale myndigheter ga tilslutning til hovedgrep for grønnstruktur ved
hovedhøring. Helsesjefene leverte merknad grønnstrukturens betydning for folkehelse og rekreasjon
for bosatte i naboområdene til Forus. Næringsforeningen, Forus næringspark og grunneiere uttalte
ved hovedhøringen at grønnstrukturene var for omfattende og kostbare. Innspillene handlet både
om arealer avsatt på plankartet og om rekkefølgetiltak. Fylkesmannen stiller spørsmål om planen
følger godt nok opp Vannplanen som er utarbeidet for Forus.
Fylkesrådmannen hadde merknad om å sikre regional grønnstruktur øst–vest gjennom planområdet
som er vist med hensynssone på plankartet. Equinor og Seabrokers Eiendom AS ønsker at
hensynsonen som er lagt inn, tas ut. Ved tilleggshøring ble plankartet endret og grønnstruktur er
sikret gjennom hensynssone der flere eiendommer er berørt, og med bestemmelse der kun en
eiendom er berørt. I begge tilfeller kreves bredde på 30 meter.
Ved tilleggshøring ble grønnstrukturen vist med reduserte bredder og noen arealer som kunne gitt
mer romlig opplevelse av grønne omgivelser ble tatt ut. Ved tilleggshøring vedtok Fylkesutvalget
fylkesrådmannens faglige råd og uttaler at redusert grønnstruktur går for sterkt utover planens
hovedmål om å sikre kvaliteter i omgivelsene. Ved tilleggshøring er innspill mottatt om at noen av
grønnstrukturene er ødeleggende for utnyttelsen av eiendommene.
Løsning: Hovedgrep med prioritering av grønnstruktur for å fremme miljøvennlig reisemiddelbruk
anbefales videreført. Grønnstrukturer som oppfattes ødeleggende for driften, er vurdert på nytt.
I noen tilfeller er planen justert. I andre tilfeller er sjekket at der er plass til både grønnstruktur og
nødvendig areal logistikkfunksjoner og der er grønnstruktur beholdt. Flere detaljer må avklares i
detaljregulering.
Planen er kvalitetssikret og oppdatert med faglig dokumentasjon med hensyn til urban flom og
overvannshåndtering. Planen tilfredsstiller 200 års flom med klimapåslag. Planen må sikre
arealer som vannet flyter ut i, og som er simulert i vannplan for Forus næringsområde. Ved
tilleggshøring ble derfor hensynssoner for flom vist på plankartet langs kanalene og på golfbanen.

5.10

Rekkefølgetiltak og andre utbyggingskostnader

Strategi: Det helhetlige planforslaget ble utarbeidet med tilhørende tiltak som skal sørge for at
persontransport skjer innenfor nullvekstmålet for personbiltransport, og at kjerneområdene blir
attraktive for kontorvirksomheter med nye møteplasser og områdekvaliteter.
Merknader: Private uttalelser, Næringsforeningen og Forus næringspark etterspurte dokumentasjon
om kostnader til rekkefølgetiltakene og begrunnelser om nødvendighet og tilordning av tiltakene.
Flest merknader var knyttet til rekkefølgetiltak for gjenskaping av mer naturlige vannmiljøer. Ved
tilleggshøring mener Forus næringspark at andre kostnader enn anleggsbidrag til rekkefølgetiltak må
medregnes i vurderingen av økonomisk gjennomførbarhet.
Løsning: Rekkefølgetiltak innarbeides i planen fordi de er nødvendige for utbyggingen som skal skje.
Bestemmelsene bekrefter at rekkefølgetiltak i gjeldende reguleringsplaner videreføres og kommer i
tillegg til nye rekkefølgetiltak i IKDP Forus.
Rådmennene holder fast ved at det er de økonomiske konsekvensene av rekkefølgetiltakene som er
relevante. Utviklingskostnader finnes for alle områder og de må dekkes uavhengig av ny plan eller ei.
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Nødvendighet og begrunnelser om tilordning ble dokumentert ved tilleggshøring i et eget
Rekkefølgenotat som er ytterligere oppdatert og vedlagt ved sluttbehandling.
Noen få vannmiljøer er beholdt som rekkefølgetiltak i planen. De ses på som en forsiktig start på å
omdanne Forusvassdraget til mer naturbaserte løsninger.
Økonomisk gjennomførbarhet av planen er utredet av Asplan Viak i rapport som er vedlagt ved
sluttbehandling av planen. Rapporten viser at tiltakene i IKDP Forus er beregnet totalt til ca. 335 mill.
kr. eks. mva. og inkludert 25% påslag for usikkerhet. Etter nye beregninger og revurderinger anses
belastningen på mellom 457 kr – 1 385 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 utenfor kommer snittet på 866 kr. Her er medregnet kostnader både til gjenstående
tiltak i gjeldende reguleringsplaner og nye tiltak i IKDP Forus. I arbeidet med kostnadsvurderinger er
lagt til grunn at kostnader til opparbeidelse av rekkefølgetiltakene ikke bør overstige 1500 kr per m2
BRA. Ingen delområder overstiger dette nivået.

5.11

Nyere tids kulturminner

Strategi: Objektene som er registrert i Kulturminneplanen i Stavanger ble innarbeidet ved
tilleggshøring med hensynssone bevaring og med tilhørende retningslinjer. Rest av flystripe ved
Koppholen, flyverkstedhallen, hovedkontoret til Equinor og krigsminner på Forus nordvest.
Merknader: Ny grunneier og Equinor ønsker ikke at eiendommen der Statoils hovedkontor ble
etablert vises med hensynssone bevaring.
Løsning: Byantikvaren har redegjort for hva hensynssonen innebærer. Eiendommen vil fortsatt kunne
utvikles videre, slik det også har skjedd ved tidligere tilbygg. Retningslinjen gir Stavanger kommune
mulighet til å påvirke hvordan dette kan skje. Endelig avklaring om bevaring skjer ved
detaljregulering. Bevaring av del av Foruskanalen er tatt ut etter tilleggshøring fordi
kulturminnemyndigheten i fylkeskommunen og byantikvaren i Stavanger har konkludert med at den
ikke er bevaringsverdig.

5.12

Oppfølging av planen i plan- og byggesaker

Strategi: Planen er utarbeidet i fellesskap og med forventninger om likebehandling på tvers av
kommunegrensene. Ved hovedhøring var det foreslått sikret gjennom bestemmelser og
retningslinjer.
Merknader: Det kom flere merknader mot bestemmelser som skulle sikre koordinering mellom
kommunene ved oppfølging av planen.
Løsning: Rådmennene utarbeider avtale som inngås etter at planen er vedtatt jf pbl § 9-6.

6. Rådmennenes vurderinger
Kommunene Sandnes, Sola og Stavanger har utarbeidet en plan for Forus som bygger opp om en
attraktiv videreutvikling av Forus næringsområde med en helhetlig og forutsigbar arealbruk.
Kommunenes ambisjon er å videreutvikle Forus som miljøvennlig næringsområde.
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Planen prioriterer samfunnsmål som kommunene jobber mot i all planlegging, eksempelvis mål om
næringsutvikling, naturforvaltning og tilrettelegging for miljøvennlige transportformer. Det er lagt til
grunn i planarbeidet at Forus har noen kvaliteter for næringsutvikling som kommunene bør
prioriterer å videreutvikle, eksempelvis kombinasjonen av kontorvirksomheter og kombibedrifter
med produksjon og lager.
Planen er etter to høringer et balansert uttrykk for prioritering mellom hensyn til samfunnsmål og
næringslivs-/ grunneierinteressene i området.

6.1

Vurdering av måloppnåelse

Mål om Forus som attraktivt næringsområde: Planen opprettholder intensjonen om fire slagkraftige
kjerneområder. Her skal nye kontorbygg etableres slik at man oppnår tiltenkt konsentrasjon av
bebyggelse, korte gangavstander til service, økt kundegrunnlag til servicetilbudene og opparbeidelse
av kvaliteter gjennom rekkefølgekrav. Utbygging av kontorformål utenfor kjerneområdene vil kunne
fortrenge industriformål, og redusere etterspørselen etter kontorformål i kjerneområdene.
Etter hovedhøring av planen er tillatt utnyttelse økt opp til samme nivå som i gjeldende regulering,
og tillatt kontorandel er noe redusert utenfor kjerneområdene. Det innebærer at planens idè nå
hviler på bestemmelser om tillatt kontorandel. Rådmennene framhever at det er absolutt nødvendig
at kontorandel opprettholdes som tydelig virkemiddel for at planen skal sortere virksomheter.
Kommunene må sørge for at kjerneområdene gis de konkurransefortrinn som er nødvendige for at
de skal lykkes.
Forutsigbarhet og fleksibilitet har vært tema som næringslivet har fremmet. 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.
Forus-området har vært en suksess med tanke på næringsutvikling og verdiskapning regionalt og
nasjonalt. Området har over noen tiår utviklet seg til å bli et av Norges viktigste næringsområder. En
viktig årsak er at Forus de siste tiårene har bestått av store sammenhengende ubebygde områder,
med få eiere og har vært enkelt å bygge ut. Forusområdet er nå for det aller meste utbygd, og IKDP
Forus forutsetter at størstedelen av den fremtidige utviklingen av området skal skje ved fortetting og
transformasjon.
IKDP Forus gir rammer som følger opp både Regional næringsarealstrategi og satsingsområdene i
Strategisk næringsplan. Regionen trenger industridrevet og forskningsbasert innovasjon for å sikre
flere bein å stå på. Det er i alle land og regioner stor oppmerksomhet på å tiltrekke seg kompetanse
på alle nivå, og fremstå som attraktive konkurrenter for lokalisering. I det konkurransebildet er det
nødvendig å bli mer bevisste på hvem vi planlegger for, og hvem de framtidige arbeidstakerne og
investorene er. Rammeverk i form av offentlige planer er viktig for å lykkes med å tiltrekke seg nye
arbeidsplasser og skape gode miljø for næringsutvikling.
De typiske kombinerte næringene skal ha særlig nytte av å velge seg Forus. Det vurderes som en
styrke at næringsområdet har ulike kvaliteter i ulike delområder. Det tilbyr næringsvirksomheter
valgmuligheter og fleksibilitet. Kjerneområdene skal tilby nye kvaliteter for næringsutvikling som
Forus ikke har i dag. Planforslaget medfører en del endringer sammenlignet med gjeldende
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reguleringsplaner. Planen fordeler kontorformål annerledes på Forus enn i gjeldende planer. Slik
virkemiddelbruk er nødvendig hvis man skal oppnå utvikling av kjerneområdene.
Gjennom Forus næringspark har kommunene et apparat for å ta medansvar i et samarbeid med
næringslivet. Et virkningsfullt samarbeid må videreutvikles, og ved oppfølging av planen finne nye
former og eventuelt inkludere flere og nye aktører. Forusplanens handlingskapittel omtaler
satsingsområder som kommunene vil prioritere i egne avdelinger og for Forus næringspark.
Mål om klima- og miljøvennlig område:
Kommunene er avhengig av å lykkes med å nå nullvekstmålet for personbiltransport på Forus, slik
som i alle andre deler av byområdet. Planen legger til grunn et mål for framtidig parkeringsdekning
på 1 plass per 100 me2 BRA. 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 vil videreutvikle innovativ
mobilitet gjennom Forus næringspark sitt engasjement. Planen er å starte et pilotprosjekt for smart
deling av parkeringsplasser.
Kontorandelen utenfor Bussvei er satt til 15% av bruksarealet for å sikre at eiendommene benyttes til
lager- og industriformål med få ansatte. Hovednett for gående og syklende er videreutviklet i planen.
Grønnstruktur er vist langs rutene for at gående og syklende skal kunne ferdes i attraktive
omgivelser. Rekkefølgetiltakene i planen handler særlig om infrastruktur for de som går og sykler.
Hensynssoner for flom og tilhørende bestemmelser skal øke bevisstheten om flomhensyn i
oppfølgende planer og sikrer flomkapasitet på lang sikt.
Mål om stedsattraktivitet:
Planen skal lykkes med å realisere nye strenger av grønnstruktur inn i det utbygde næringsområdet.
Planen skal styrke områdets identitet og attraktivitet ved å utbedre vannmiljø noen steder.
Kjerneområdene har potensial til å danne nye stedskvaliteter, særlig på og ved de urbane aksene.
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.
Rådmennene vurderer at planens samlede grep vil styrke områdets attraktivitet fram mot 2040, og
vil danne noen nye fundament som kan utvikles videre etter at man har samlet erfaringer.

6.2

Kommunenes oppfølging av planen i saksbehandling

Tre kommuner har utarbeidet planen sammen. Utvikling av Forus i tråd med planen som vedtas
avhenger av at kommunene også samarbeider i fortsettelsen.. Når planen er vedtatt vil rådmennene
følge opp og utarbeide en avtale mellom kommunen om rutiner for oppfølging i detaljplaner og
byggesaker, og hvilke tema som bør endres gjennom revisjon av IKDP Forus. Aktuelt innhold i avtalen
er beskrevet i Forusplanens handlingskapittel. Ved utarbeidelse av kommunenes planstrategier vil
man foreta evaluering av planens konsekvenser og kommunenes forvaltning.
IKDP Forus vil gjelde innenfor planområdet IKDP Forus. IKDP erstatter kommuneplanen innenfor
dette området. Bestemmelser i kommuneplanen vil kun unntaksvis gjelde innenfor området dersom
IKDP ikke inneholder bestemmelser som det aktuelle tema.
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Kommuneplankartene skal vise bestemmelsesområde rundt planområdet med henvisning til IKDP
Forus. I samfunnsdelen til kommuneplanen henvises til samfunnsdel for IKDP Forus. I handlingsdelen
til kommuneplanene henvises til handlingskapittel for IKDP Forus.
Når IKDP Forus blir vedtatt og viser endringer på arealplankartet eller i bestemmelser, vil IKDP Forus
gjelde foran vedtatte kommuneplaner og tidligere reguleringsplaner. Når f.eks. utnyttelsesgrad og
kontorandel er endret i IKDP Forus, gjelder kommunedelplanen foran reguleringsplanene.

7. Konklusjon
Styret for interkommunal kommunedelplan for Forus anbefaler at planen sluttbehandles i
kommunene.
Plan- og bygningslovens § 9-3 Planprosess, siste ledd omtaler hva som gjelder når kommunene
skal treffe planvedtaket:

Hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område.
Her framgår at hvert kommune-/bystyre vedtar sin del av planen. Planen er endelig vedtatt når alle
kommunene har vedtatt sin del i den samme helhetlige planen. Slik får planen rettsvirkning for hver
del innenfor «eierkommunen». Dersom et eller flere av by-/kommunestyrene vedtar endringer i sin
del av planen, må saken tilbake til det interkommunale styret før videre behandling. Hvis så skjer er
det rådmennenes anbefaling at styret leverer planen videre til sluttbehandling som regional plan hos
Rogaland fylkeskommune.
Da gjelder plan- og bygningslovens § 9-4, Overføring til regional plan:
Et flertall av kommunene kan til enhver tid anmode regional planmyndighet om å ta over
planarbeidet som regional plan, på grunnlag av det planarbeidet som er utført.
Regional planmyndighet og statlig myndighet kan anmode kommunene om at arbeidet føres
videre som regional plan når det anses nødvendig for å ivareta hensyn og løse oppgaver som
går ut over den enkelte kommune. Et flertall av kommunene kan samtykke i dette.
Departementet kan bestemme at planarbeidet skal føres videre som regional plan. Før slikt
vedtak treffes, skal kommunene ha fått anledning til å uttale seg.

8. Forslag til vedtak
Sandnes sin del av Interkommunal kommunedelplan for Forus, plan 2015116, med plankart,
bestemmelser og retningslinjer, samfunnsdel, alle dokumenter sist revidert 11.04.2019 vedtas i hht.
Plan og bygningslovens § 11-15.
Sola sin del av Interkommunal kommunedelplan for Forus, plan 6005, med plankart, bestemmelser
og retningslinjer, samfunnsdel, alle dokumenter sist revidert 11.04.2019 vedtas i hht. Plan og
bygningslovens § 11-15.
Stavanger sin del av Interkommunal kommunedelplan for Forus, plan 130K, med plankart,
bestemmelser og retningslinjer, samfunnsdel, alle dokumenter sist revidert 11.04.2019 vedtas i hht.
Plan og bygningslovens § 11-15.
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Vedlegg:
1) Samfunnsdelen, datert 11.04.2019
2) Plankart, datert 11.04.2019
3) Bestemmelser og retningslinjer, datert 11.04.2019
4) Planbeskrivelse, datert 11.04.2019 med tilhørende vedlegg: Rekkefølgenotat, Utredning av
utbyggingspotensialet (Asplan Viak), Kostnader til rekkefølgetiltakene (Asplan Viak),
Trafikkanalyse om alternative veiløsninger på Forus vest (Norconsult), Klimaanalyse (Asplan
Viak).
5) Konsekvensutredning, datert 11.04.2019
6) Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 09.02.2018
7) Merknadshefte fra hovedhøringen, datert 11.04.2019
8) Merknadshefte fra tilleggshøringen, datert 11.04.2019

Bodil Sivertsen
rådmann i Sandnes

Per Haarr
rådmann i Stavanger

Ingrid Nordbø
rådmann i Sola

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

26
Side 26 av 32

VEDLEGG til styret for IKDP Forus.
Vurdering av kontorandel som virkemiddel i saker om tilbygg.
10.04.2019.

Innledning
Under styremøtet 22.3. ble det på sak 7/19 drøftet planforslagets krav til kontorandel ved ny
bebyggelse. Ulike syn om bruk av dette kom frem. Prosjektgruppen ble her bedt om å vurdere tydelig
formulering som tillater tilbygg til eksisterende kontorbygg. Det ble uttalt:
- Det må være et skille mellom eksisterende kontorbygg som ligger langs bussvei, og de som ikke gjør
det. Nullvekstmålet for personbiltransport må tillegges særlig vekt i vurderinger.
Likebehandlingsprinsippet må følges.
Rådmannsgruppen vil også vise til den siste møteinnkallingens side 17-22, der forholdene ved
kontorandel og planens mål er beskrevet grundigere enn i dette dokumentet. Her fokuseres det på
tilbygg på eksisterende kontorbygg og konsekvenser av dette.

Om tilbygg generelt
Prosjektgruppen forstår at den eksisterende bebyggelse, i dette tilfellet kontorbygg skal vurderes.
Et tenkt eksempel i denne sammenheng, kan være bedrift A som er etablert innenfor planområdet
på Forus i dag. Hvis bedriften går godt, har den gjerne et behov for mer bebyggelse for flere ansatte.
Ekspansjonsplanene til bedriften innebærer vurdering av både tilbygg og nybygg.
Et klart mål med både gjeldende reguleringsplaner og nå forslag til IKDP med arealstrategi, at ny
bebyggelse skal styres av arealplaner. For IKDP, er styringen tydeligere enn i gjeldende
reguleringsplaner, nye kontorbygg skal nå inn i kjerneområdene for å gi hele Forus en enda bedre
framtid.
Hvordan kan tilbygg til eksisterende bebyggelse som er etablert, vurderes i lys av dette? Et tilbygg til
eksisterende bebyggelse vil etter loven være et søknadspliktig tiltak etter §20-1 a). For de
søknadspliktige tiltak (som tilbygg) er det et krav om at dette inngår i en reguleringsplan (iht § 1-2 i
forslag til bestemmelser for IKDP).

Dagens situasjon for kontorbygg på Forus
Innenfor planområdet i dag etablert ulike typer av næringsbebyggelse, herunder kontorbebyggelse
(se illustrasjon neste side). Kontorbebyggelse har gjerne en relativt høy tetthet av besøks- og
arbeidsreiser, og dekning for parkering av biler. Hvor er kontorbyggene plassert på Forus?
I forbindelse med behandlingen av plangrep våren 2017 ble det laget illustrasjon som viste hvor det
var etablert kontorbygg og hvor det var planer om nye kontorbygg. Etablerte kontorbygg var en del
av kriteriene for plassering av kjerneområder i planen.
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Utsnitt, illustrasjon av eksisterende kontorvirksomhet fra idehefte på om plangrep i planen. Se drøftingen til styret her på
innkallingen til styremøtet i juni 2017.

Plasseringen av disse kontorbygg kan i sum gi konsekvenser for trafikkavviklingen innenfor og til/fra
Forus. Dette kan avbøtes f.eks. ved gang- og sykkelforbindelser og differensierte eller lave krav til
parkeringsdekning. Dette er en del av bakgrunnen for å lage IKDP Forus. Planforslagets arealstrategi
innebærer en tydeligere strukturering av nye kontorbygg, disse skal bygges innenfor
kjerneområdene.

Eksisterende kontorbygg og tilbygg
Hvilke alternativer har en bedrift på Forus som har ekspansjonsplaner? I medhold av PBL gjelder at
byggesaker og rammetillatelser og igangsettelsestillatelser som ligger til grunn ved ikrafttredelse av
IKDP Forus videreføres.
Etter ikrafttredelse av IKDP Forus vil plan- og byggesaker måtte forholdes ift krav om kontorandel.
Under presenteres først det som er utbyggingspotensialet i planene i dag, deretter hva av dette som
er vurdert som realistisk utbyggingspotensiale og deretter hvilke alternativer som tillater tilbygg til
eksisterende kontorbygg, sortert etter hvor på Forus bygget er.

Utbyggingspotensial i planer
Hvor på Forus vil det skje transformasjon eller ny utbygging? I arbeidet med å beregne realistisk
utbyggingspotensial ble både det eiendomsøkonomiske bildet til bedrifter/grunneiere drøftet, samt
beskrivelse av hva som er utbyggingspotensial i gjeldende planer og ny IKDP.
Med bakgrunn i arealstrategien er det noen steder på Forus en nedgang i ramme for ny utbygging ift
ny IDKP og gjeldende planer. På den andre siden er det ikke på alle eiendommene benyttet alt av
utbyggingsramme som gjeldende reguleringsplan åpner for. Dette henger sammen med vurdering av
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bruksverdi/inntektsstrøm på eksisterende bebyggelse og mulighetene høyere utnyttelse og
regulering kan gi eller ta på eiendommen. Under vises et kart fra side 8 i rapporten til Asplan Viak:

Realistisk utbyggingspotensial
Illustrasjonen over viser hva som er utbyggingspotensialet. Men både prosjektgruppen og Forus
Næringspark / Forus Utvikling medgir at det ikke er alt dette som er realistisk utbygging. Historiske
erfaringer med områdemodellen siden 2005 støtter dette.
I etterkant av tilleggshøringen har prosjektgruppen fått utarbeidet rapporter som bl.a. ser på
realistisk utbyggingspotensial på Forus, til visse årstall og innenfor planperioden til 2040.
Et viktig funn i rapporten til Asplan Viak, er at det vil kun skje transformasjon og ny utbygging
(herunder tilbygg) på visse deler av Forus. Felles for disse områdene av Forus er at bebyggelsen er
aldrende, tettheten av arbeidstakere (ift. byggets areal) er lav og sentraliteten er attraktiv. Dette
kartet fra rapportens side 22 viser bygg som vil ha overskredet levetid i 2030.
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Dette må sammenstilles med influenssonen til bussvei og kjerneområdene i planforslaget, da mener
prosjektgruppen at ny bebyggelse utenfor influenssonen ikke er overveiende sannsynlig i første del
av planperioden.

Alternativer for eksisterende kontorbygg
Drøftinger og illustrasjoner over dokumenterer at ny utbygging (herunder tilbygg) antas ikke skje
utenfor influenssonen til bussvei. Dette innebærer at ny utbygging vil antakelig plasseres relativt
sentralt på Forus.
På side 2 vises eksisterende kontorbebyggelse på Forus i dag – den er plassert både innenfor og
utenfor influenssonen til bussvei og kjerneområdene, altså både sentralt og usentralt.
Tabeller nedenfor vise mulighetene for tilbygg for eksisterende kontorbygg. Tabellene må leses ift
hvor den eksisterende kontorbebyggelsen er plassert.
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Kontorbebyggelse innenfor
kjerneområdene 1-4:
- krav om kontor i kombinasjon
med industri eller rene
kontorbygg
- mellom 150-400 % BRA i
utnyttelsesgrad

Muligheter

Tilbygg til eksisterende
kontorbygg

I tråd med IKDP, kurant

Transformere parkeringsbygg
til kontorbygg

I tråd med IKDP, kurant

Dispensasjon etter §19

Ikke aktuelt for å innpasse tilbygg til kontorbebyggelse.

Tabell 1
Kontorbebyggelse innenfor
influenssonene IBV og YBV
- krav om maks 60%
kontorandel
- mellom 70-200 % BRA i
utnyttelsesgrad

Muligheter

Tilbygg til eksisterende
kontorbygg

I tråd med IKDP, kurant

Transformere parkeringsbygg
til kontorbygg

Dispensasjon etter §19

- Kan vurderes i tråd med IKDP dersom bebyggelse med
arealformål kontor ikke overstiger 60% og dersom
parkeringskrav totalt er i tråd med 0,5/0,9 p-plasser per 100
kv.m. BRA næring
Krav i lovverket må tilfredsstilles, kommunens avgjørelse

Tabell 2

Kontorbebyggelse utenfor
influenssonene
- maksimum 15% kontorandel
innenfor bygningens BRA
- mellom 40-150% BRA i
utnyttelsesgrad

Tilbygg til eksisterende
kontorbygg

Muligheter

- Dersom bebyggelse med arealformål kontor ikke overstiger 15%
er dette i tråd med IKDP.
- Ekspansjon av eksisterende kontorbygg ikke mulig.
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Transformere parkeringsbygg
til kontorbygg

- Kan vurderes i tråd med IKDP dersom bebyggelse med
arealformål kontor ikke overstiger 15% og dersom parkeringskrav
totalt er i tråd med 0,5/0,9 p-plasser per 100 kv.m. BRA næring

Dispensasjon etter §19

Krav i lovverket må tilfredsstilles, kommunens avgjørelse

Tabell 3

Vurderinger
Prosjektgruppen har dokumentert over at kontorbygg utenfor influensområdet til bussvei i dag er av
nyere dato. Det er ikke realistisk at utbygging vil skje her innenfor planperioden. En begrenset
utbygging i form av tilbygg kan være aktuelt dersom planens rammer ift parkeringskrav, utnyttelse og
kontorandel er imøtekommet.
I tillegg vurderes at nyere bygg har høyere bruksverdi enn tomteverdi, sett i sammenheng med
reguleringsrisiko. Grunneiere/bedriftseiere vil i planlegging av en ekspansjon måtte se på fordeler og
ulemper ift gjeldende plassering. Som vist i tabellene over er det en strategi at nye kontorbygg og
videre satsning på kontorbygg skal skje i influensområdet til bussvei og i nye kjerneområder. Det er
også her en realistisk utbygging vil komme.
Rådmannsgruppen er åpen for at enkelte grunneieres vurdering av de stedlige forhold kan avvike fra
rammene til planen. Men kontorbygg har en vesentlig trafikal konsekvens, og en strukturering av
fremtidig utbygging er påkrevd.
Dersom det blir aktuelt å legge inn tillatelser og åpninger for eksisterende kontorbebyggelse utenfor
kjerneområder og influensområder vil dette gå utover fremdrift. Enhver endring av planens
bestemmelser eller plankart nå etter tilleggshøringen må strengt vurderes for å holde fremdrift og
ikke utløse krav om ny høring. Virkemidlene i planen er benyttet med en klar intensjon om å oppnå
resultater, og de konsekvenser som virkemiddelbruken får i enkeltsaker er i tråd med planens ide.
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