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1 Formål med planbeskrivelsen 
Formålet med planbeskrivelsen for IKDP Forus er å gi en utfyllende beskrivelse og forklaringer til 

planens hovedgrep og endringer planen gjør i forhold til gjeldende kommuneplaner i Forusområdet, 

herunder kommuneplan for Stavanger, Sola og Sandnes. Planbeskrivelsen forklarer og begrunner 

hovedinnholdet i planforslaget. KU (konsekvensutredning) og ROS (risiko og sårbarhet) vurderinger 

for nye utbyggingsområder og formålsendringer ligger vedlagt. 
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2 Bakgrunn for planarbeidet 

 Planbestilling  
I forbindelse med høring av forslag til regional plan, foreslo 

Rogaland fylkeskommune at det skulle utarbeides en 

regionalplan for Forus og Sola flyplass. I høringsuttalelsene 

anbefalte kommunene en felles håndtering av Forusområdet, 

men presiserte samtidig at utredning, prosess og avklaring bør 

skje gjennom en felles kommunedelplan. Det ble i regional 

planstrategi vedtatt en forventning om at kommunene tar et 

tydelig planleggingsansvar og håndterer planutfordringer 

gjennom helhetlige planløsninger i området. 

 

 

I mai 2014 behandlet kommunene Stavanger, Sola og Sandnes saker om fullmakt til oppstart av 

planarbeidet IKDP Forus. I samme sak vedtok kommunene formålet med planarbeidet gjengitt i 

kursiv skrift nedenfor, hvert av punktene ble kommentert i planprogrammet:  

• Legge til rette for at Forus kan videreutvikle og styrke sin rolle som nasjonalt viktig 

næringsområde.  

Dette innebærer at planarbeidet skal ha næringsutvikling som et hovedhensyn i utredning av 

planalternativ, vurdering og valg av løsninger. Ambisjonen er at planarbeidet skal gi føringer og 

løsninger som videreutvikler og styrker Forus som et nasjonalt viktig næringsområde.  

Næringsutvikling bør derfor inngå som et naturlig hovedelement i det langsiktige målet.  

• Avklare Forus framtidige rolle og funksjoner i en regional kontekst.  

Dette innebærer at de vurderinger som gjøres i planarbeidet skal forankres i vurderingen av 

hvilke regionale behov Forus skal medvirke til å dekke i et langsiktig perspektiv. Målet bør 

dermed være tydelig på hvilken rolle Forus skal ha i å dekke regionens behov for næringsareal, 

boligareal, redusert transportarbeid og sterke hovedsentra.  

• Vurdere utvikling av gode og blandete områder for bolig og næring langs kollektivtraseene på 

Forus.  

Dette innebærer at innenfor føringen om å utvikle Forus som næringsområde, skal det avklares 

hvor og i hvilket omfang planen bør åpne for boligformål i kombinasjon med næringsvirksomhet. 

Kan boligbygging i soner langs kollektivaksene bidra til å styrke Forus som næringsområde?  

• Avklare muligheter og omfang av boligbygging i Forus’ randsoner.  

Dette innebærer at planarbeidet skal undersøke muligheter for boligbygging i planområdets 

randsoner, både innenfor planavgrensningen og i naturlig tilgrensende områder utenfor. Dette 

har mindre betydning for utforming av hovedmålet, og behandles som et virkemiddel for å 

redusere transportarbeidet til næringsområdet. 

• Harmonisere utviklingen av Forus med utbygging av overordnet transportinfrastruktur.  

Dette innebærer at det i planarbeidet skal utformes strategier for videreutviklingen av Forus, 

koordinert med utbyggingen av hovedinfrastruktur for transport i byområdet, fastlagt i Bypakke 

Nord-Jæren. Det skal også vurderes eventuelle behov for transportinfrastrukturtiltak ut over 

Bypakke Nord-Jæren fram til tidshorisonten 2040. Dette har mindre betydning for utforming av 

hovedmålet og behandles som et virkemiddel for å sikre at arealbruk og transportinfrastruktur 

skjer i takt. 

 

Det har vært en målsetning i planarbeidet å avklare langsiktige mål for utvikling av Forusområdet i et 

20-års perspektiv, frem til 2040. Det har vært et viktig hensyn å styrke Forus som et nasjonalt og 
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regionalt viktig næringsområde. I tillegg har det vært en oppgave å ivareta nasjonale og regionale 

forventinger til arealforvaltning, samordnet areal og transport, og innspill fra grunneiere og øvrige 

interessenter i området.   

 

Planprogrammet viser planområdet, planprosess, utredningsbehov, medvirkningsopplegg og 

organisering av arbeidet. Planprogrammet ble fastsatt av de tre kommunene i februar/mars 2016. 

Interkommunal kommunedelplan for Forus ble lagt ut til offentlig ettersyn sommeren 2018, og etter 

merknadsbehandling og revidering ble det lagt ut til begrenset høring i februar/mars 2019. Planen er 

satt opp til endeling politisk behandling i mai 2019. 

 

 Utfordringsbildet 
Forus i den store sammenhengen 

 
Figur 1 Forus i byområdet Sandnes, Stavanger og 

Sola  

Forus har et stort potensialt til å fortsatt være 
regionens viktigste næringsområde i mange år 
framover.  Men området har noen 
særlige utfordringer som har betydning for 
hvordan området framstår i regionen.  
 
Disse utfordringene må adresseres slik at 
næringsområdet kan videreføre og fornye sin 
rolle for næringsutvikling og sin rolle i 
byområdet på Nord-Jæren.  
 
På grunn av områdets regionale betydning, er 
det et mål å øke kvaliteten for hele 
byområdet ved å løse det som kan oppfattes 
som lokale utfordringer på Forus. Forus 
skal ha rom for utvikling, i samspill med 
byområdet forøvrig. 
 
Planområdet IKDP Forus har en størrelse på: 
5 392 dekar.  

 

Framtidens næringsliv i regionen og på Forus   

Forus og regionen forøvrig skal ikke konkurrere med hverandre, men komplimentere hverandre. Det 

er til dels høy kompetanse hos bedriftene på Forus, men næringslivet er i hovedsak rettet mot 

oljevirksomhet. Området har mange hovedkontor. Næringsstrukturen er samtidig veldig variert med 

store kontorvirksomheter, handel, kombibedrifter, og små og relativt store industribedrifter. 

 

Regionen har behov for en større variasjon i næringslivet for å redusere den sterke avhengigheten av 

petroleumssektoren. Regionen trenger industridrevet og forskningsbasert innovasjon for å sikre flere 

bein å stå på. Den regionale næringsarealstrategien omtaler strategier for å satse på 
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kunnskapsbasert verdiskaping, og forskningsmiljøene ved UiS og IRIS omtaler hvordan næringslivet 

kan bli mer diversifisert.  

 

Kommunene har gjennom planarbeidet avklart at Forus fortsatt skal ha et allsidig tilbud av 

næringsareal hvor også arealekstensive virksomheter kan etableres. Forus har særlige muligheter for 

å ivareta behovene til bedrifter med få ansatte, i tillegg til kontorvirksomheter. Forusområdet ligger 

sentralt i regionen med god transporttilgjengelighet for denne typen bedrifter. Forus er det eneste 

området i regionen som er etablert med hele spekteret fra høy til lav arbeidsplassintensivitet i 

bedriftene, noe som gir bedriftsfordeler. Området ligger også sentralt med tanke på å hente 

arbeidskraft, og for å tilby tjenester til byområdet. 

 

Erfaring har vist at det er vanskelig å holde av arealer til industri og lager i en tett byutvikling. Forus 

har flere områder med arealekstensive virksomheter i dag, men flere ligger nær 

kommende bussveiakser og trues av mulighetene for omforming til ny 

og tettere bebyggelse. Planarbeidet har vist at det er stort overskudd på arealer egnet til høy tetthet 

med nærhet til bussveiene. Det er langt mer utfordrende å oppnå mer effektiv utnyttelse av 

eiendommer til industriformål eller kombibedrifter. For å sikre nok arealer til slike formål, velger 

kommunene å legge til rette for kombibedrifter langs bussveiene utenfor kjerneområdene. 

 

 
Figur 2 Regionale arbeidsplasskonsentrasjoner 
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Figur 3 Antall arbeidsplasser i næringsområder, utvikling i perioden 2013-2017 

 

Samferdsel 

Nasjonal transportplan fastslår at byenes økte transportbehov skal dekkes av kollektivtransport, 

sykkel og gange. Forus har i dag en reisemiddelbruk som er svært bilbasert. Endret 

reisemiddelfordeling skal ses utfra tilgjengelighet til Forus med miljøvennlige transportmidler, og i 

forhold til nullvekstmålet som er vedtatt i Bypakke For Nord-Jæren og byvekstavtale for Nord-

Jæren. Det er en absolutt forventning i disse avtalene at reisemiddelbruken til og fra Forus må 

endres. 

 

Utbygging av bussveiene både nord-sør og øst-vest gjennom Forus, og sykkelstamveien, vil tilby nye 

muligheter for å reise miljøvennlig til, fra og internt på Forus. Bussveiene vil ha stor betydning for ny 

planstruktur, og gir et utgangspunkt for å plassere ulike typer næringsvirksomheter og 

byforming. Kontorarbeidsplasskonsentrasjoner knyttes til bussveiens holdeplasser.    

Planen viser også start på omforming av en del næringsarealer på Forus øst og Lura slik at 

omforming til boligformål kan skje. Dette kan bidra ytterligere til at transportbehovet og 

arbeidsreiser med bil kan reduseres. 

 

Næringstransport er nødvendig for verdiskapingen i regionen og for Forusområdet, og det er viktig 

for næringstransporten at vi har et velfungerende transportsystem. I dagens situasjon opptar 

arbeidsreiser med personbil en stor del av kapasiteten i veinettet. Kø og forsinkelser koster 

næringslivet store summer pr år.  

 

Identitet 

Forus framstår som en utbygd del av byområdet, men likevel lite integrert i omgivelsene rundt. 

Forus har særegne kvaliteter og en interessant historie å formidle. Forus var tidligere preget av 

Stokkavatnet, regionens viktigste fuglebiotop på ca. 4 200 dekar. I dag er det triste betongkanaler 

som drenerer området. Opplevelsen av vann og vannmiljø vil igjen spille en viktigere og tydeligere 

rolle i framtiden ved forbedring av vannmiljøet. Området har gjennomgått en stor utvikling med 

etablering av store virksomheter i en tidlig fase av petroleumsnæringens oppstart. Området er 

knyttet til Gandsfjorden og Hafrsfjord, og kjennetegnes med siktlinjer og utsikt til fjellområdene. I 



9 
 

områder med kontorarbeidsplasskonsentrasjoner hvor de fleste arbeidstakerne oppholder seg, er 

det imidlertid lite innslag av områdekvaliteter og koblinger til naturlige kvaliteter.   

 

Planen bygger på at vannet og blågrønne strukturer skal være en ressurs og et viktig 

identitetsbærende element i Forusområdet i framtiden. Øvrige elementer som fremheves er 

bygninger med særskilte uttrykk fra oljeselskapenes første etablering, grøntdrag og siktlinjer til/fra 

Gandsfjord og Hafrsfjord. 

 

Planen avgrenser delområder ved å etablere fire kjerneområder med høyere tetthet og vekt på 

kvaliteter. Dette grepet bidrar blant annet til at noen deler vil framstå med ny eller tydeligere 

karakter og identitet.  

 

Områdekvaliteter  

Bildominansen i Forusområdet har bidratt til store avstander mellom arbeidsplasser og 

ulike reisemål. Forus er lite tilrettelagt for mennesker uten bil, og det kan være vanskelig å orientere 

seg til fots eller på sykkel. Store asfaltflater preger næringsområdene på Forus, og forringer 

stedskvalitetene sentralt i området. 

Det er et mål i planen at Forus skal oppleves trivelig for de som jobber der, de som bor i nærområdet 

og besøkende til området. Et viktig tema er tilrettelegging av sammenhengende grønnstruktur i 

området. Planen viser en visjon for hvordan ny regional grønnstruktur kan etableres på lang sikt.  

 

Mål og strategier vedtatt i planprogrammet 

Planprogrammet inneholder en målstruktur som er vist nedenfor. Målstrukturen har vært brukt 

aktivt gjennom arbeidet med planforslaget. Oppsummert handler det langsiktige utviklingsmålet om 

å videreutvikle Forus som nasjonalt og regionalt viktig næringsområde. Planen skal bidra til å dekke 

regionens behov for næringsareal og styrke områdets attraktivitet for eksisterende og nye næringer. 

Dette hensynet vektlegges sammen med nasjonale og regionale mål om arealforvaltning og 

samordnet areal og transport. Her inngår blant annet mål om å redusere klimagassutslipp, 

ivaretakelse av biologisk mangfold, håndtering av økte nedbørsmengder, jordvernmål osv.  

 
Tabell 1 Visjon og langsiktig mål Forus 

Visjon 
 

 
Forus – en drivkraft for framtidens næringsliv i regionen og landet 
 

Langsiktig mål 
 

 
Forus skal bidra til en byutvikling(1) med regionale helhetsløsninger som ivaretar verdiskapingen, effektiviserer 
arealforbruket og reduserer transportarbeidet, sikrer natur og kulturverdier, og gir høy livskvalitet. 
 

Næringsutvikling 
 

Energi og klima 
 

Områdeattraktivitet 
 

Forus skal utvikles som et attraktivt 
næringsområde som fremmer 
regionen internasjonalt og nasjonalt. 

Forus skal utvikles i tråd med 
nasjonale klimamål(2). 

Forus skal utvikles med kvaliteter som 
gjør området attraktivt for næringsliv, 
arbeidstakere og bosatte. 

Strategier 
Forus skal planlegges med: 

Næringsutvikling 
 

Energi og klima 
 

Områdeattraktivitet 
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Arealberedskap som bidrar til å 
dekke regionens behov for 
næringsareal i og ut over 
planperioden 

Innovativ og fremtidsrettet 
håndtering av klimaendringer. 

Grøntdrag som sikrer sammenheng 
med regional grønnstruktur og en 
finmasket områdeintern 
grønnstruktur med blå-grønne 
kvaliteter. 

Arealberedskap som muliggjør 
nyetableringer av strategisk viktige 
virksomheter 

Teknologi som sikrer smart, effektiv 
og miljøvennlig energibruk. 

Et attraktivt, finmasket nett som 
separerer gående og syklende 
  

Varierte krav til tomteutnyttelse og 
parkeringsdekning som legger til 
rette alle typer næringskategorier(4) 
og sikrer miljøvennlig 
reisemiddelfordeling. 

Transporttilgjengelighet og arealbruk 
tilpasset regionens mål om 0-vekst(3) i 
personbiltrafikken 

Med rammer for detaljhandel og 
nærservice som betjener ansatte og 
bosatte i planområdet og bygger opp 
under attraktive møteplasser. 
  

Tilrettelegging for videreutvikling og 
nyetablering av sterke 
næringsklynger. 

  Lokalsentra lokalisert med god 
regional kollektivtilgjengelighet og 
gode gang og sykkelforbindelser. 

Et veinett som prioriterer 
framkommelighet for 
næringstransport framfor 
personbiltransport. 

  Funksjonsblanding der hensynet til 
godt leve og oppvekstmiljø kan 
ivaretas kombinert med hensyn til 
Forus som næringsområde. 

    En utbyggingstakt harmonisert med 
utbygging av overordnet 
transportinfrastruktur. 

    Attraktive steder og møteplasser 
basert på eksisterende stedskvaliteter 
(landskap, kulturminner, bygninger 
o.l.)  
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3 Planprosess og medvirkning 

 Alternativsvurderinger 

3.1.1 Alternative planprinsipper for planens hovedretning 
Den viktigste alternativsvurderingen i planarbeidet for IKDP Forus ble gjort innledningsvis i 

planprosessen i forbindelse med «Prinsippavklaring for IKDP Forus». Tre ulike prinsipper for 

langsiktig utvikling av Forusområdet ble utredet med vurdering av måloppnåelse. Prinsippene ble 

deretter lagt ut til offentlig høring og ettersyn. Se Utredning av måloppnåelse av tre alternative 

planprinsipper 

 

Planprinsippene som ble utredet, er vist i figuren nedfor. Ideen bak Basisalternativet var å følge opp 

dagens regionalplan og kommuneplanene. Ideen bak Komprimertalternativet innebar en mer 

komprimert utbygging med høy utnyttelse i tydelig avgrensede områder langs kollektivtraseene. 

Ideen bak Funksjonsblandingsalternativet var å bygge ut hele Forusområdet med blandet formål for 

næringsliv, bolig og tjenesteyting. 

 

Figur 4 De tre planprinsippene som er utredet. Kilde: Planprogram for IKDP Forus. 

 

Måloppnåelsen for de tre prinsippene ble vurdert i forhold til de definerte målene for 

Næringsutvikling, Energi og klima, og Områdekvalitet. I tillegg ble prinsippene vurdert opp mot 

gjennomførbarhet av planen og regionale hensyn som ikke dekkes av de tre nevnte målområdene. 

 

Et hovedfunn var at utbyggingspotensialet på Forus er svært stort sammenlignet med ønsket og 

realistisk utbygging fram til 2040.  

 

Komprimertalternativet ble vurdert å ha klart best måloppnåelse. Planprinsippene 

Funksjonsblanding og Basis vekslet om å få nest-best måloppnåelse.  

 
I den videre vurderingen av alternativene ble det vektlagt hvilket alternativ som ga best 
forutsigbarhet for eksisterende og fremtidige næringsvirksomheter. Det ble vurdert som viktig å 
utarbeide en plan som gir tydelige signaler om ambisjoner fra kommunenes side om utvikling av 
attraktive områder for ulike typer næringsvirksomhet på Forus. Videre det vurdert at planen burde gi 
forutsigbare rammer for samspill mellom kommunene når det gjelder utviklingen av Forus.  
 

Komprimertalternativet ble blant annet anbefalt fordi det ville sikre gode rammebetingelser for 

næringslivet på Forus gjennom tilgang på tilstrekkelig areal til ulike kategorier innen næringsformål. 

Og at disse lokaliseres optimalt med hensyn til klyngedannelser og ulike typer infrastruktur. 

Næringslivet i kommunesentrene og på Forus utvikles parallelt og utfyller og støtter hverandres 

https://ikdpforusdotcom.files.wordpress.com/2015/12/ikdp-forus-utredning-av-mc3a5loppnc3a5else-for-tre-alternative-planprinsipper-datert-15-08-20161.pdf
https://ikdpforusdotcom.files.wordpress.com/2015/12/ikdp-forus-utredning-av-mc3a5loppnc3a5else-for-tre-alternative-planprinsipper-datert-15-08-20161.pdf
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roller. Det ble vektlagt at regionens langsiktige næringsutvikling har nytte av en strategi som utnytter 

godt og tar vare på arealressursene på Forus. I det anbefalte planprinsippet prioriteres noen 

områder til kontorvirksomhet mens andre større områder sikres til fortsatt rene næringsformål, med 

mer plasskrevende kategori 2 og 3 virksomheter.  

 

Mht. transport ble det vurdert at mulighetene for å nå nullvekstmålet for Nord-Jæren er større om vi 

lokaliserer funksjoner i noen utvalgte kjerneområder. Kontorene prioriteres til noen utvalgte 

områder som har best tilgjengeligheten for gange, sykkel og kollektivtransport. 

 

Det komprimerte planprinsippet ble også vurdert å gi best muligheter for å lykkes med å utvikle nye 

områdekvaliteter. I dette alternativet utvikles næringsvirksomhet innenfor kategori 1 med høy 

arbeidsplassintensitet/kontor og tilhørende service, grøntdrag og møteplasser i et definert område 

med et helhetlig plangrep og gange- og sykkel avstander. 

 

Samlet ble det komprimerte alternativet vurdert å gi muligheter for å oppnå synergieffekter til det 

beste for flere definerte mål for IKDP Forus: 

• Komprimert utvikling gir best mulighet for å øke andelen miljøvennlige personreiser 

• Mulighet for å oppnå urbanitet og attraktive steder der ansatte i virksomhetene kan møtes 

• Næringslivet kan oppnå en positiv interaksjon ved å samle utbygging av ulike funksjoner på 

utvalgte delområder i tett utbygging og i helhetlige plangrep 
 

I tillegg til å vurdere måloppnåelse innenfor de tre hovedmålene for utviklingen av Forus, ble 

prinsippene utredet med tanke på regionale helhetsløsninger og gjennomførbarhet. Med 

Komprimertalternativet oppnås en håndterbar mengde utbygging som står i forhold til de 

oppdaterte prognosene, og planhorisonten frem til 2040.  

 

Det ble vurdert at funksjonsblandingsalternativet med en vesentlig større utbyggingskapasitet kunne 

få store konsekvenser for vedtatte planer i kommunene Sandnes, Stavanger, Randaberg og Sola, og 

ringvirkninger for ønsket utvikling av bolig og næring i øvrige kommuner i regionen. Det vektlegges 

imidlertid at planprinsippet Funksjonsblanding kan bli en aktuell utviklingsretning for Forus i et 

lengre tidsperspektiv enn 2040.  

Arbeidet med planprinsippene viste at kommunene også bør ha tanker om utviklingen på Forus etter 

planhorisonten 2040. I seminaret for næringslivet 3. mai 2016 vurderte tre av fem grupper 

planprinsippene mer som etapper i utvikling, enn som alternative utviklingsretninger. Figuren under 

viser hvordan de vurderte at planprinsippene kan tolkes og plasseres langs en tidsakse, som etapper 

i utviklingen.  

 

 
Figur 5 De tre planprinsippene plassert langs tidsakse. Kilde: Planprogrammet. 
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Tabell 2 Oversikt over måloppnåelser for temaene i de tre planprinsippene.  

 

Det ble vedtatt i behandlingen av planprinsipper for videre planutforming av Forusområdet, at IKDP 

Forus skulle tilrettelegge for fremtidige kontorarbeidsplasser i noen utvalgte kjerneområder i 

Forusområdet. Kjerneområdene skulle lokaliseres rundt de best betjente busstoppene langs 

kollektivaksene i Forusområdet og utvikles som spesielt attraktive for kontorarbeidsplasser med høy 

tilgjengelighet, gode møteplasser og kvalitet i omgivelsene. 

 

3.1.2 Utvelgelse av kjerneområder 

Det har vært gjennomført alternativsdrøftinger for å vurdere plassering av kjerneområdene. I 
arbeidet med plangrep ble det vurdert flere alternative plasseringer av kjerneområdene. Disse 
framgår i plangrepheftet side 9. 
 
Kjerneområdene ble lokalisert basert på lokaliseringskriterier som omfattet tilgjengelighet, 
områdekvalitet osv. Lokaliseringskriteriene ble benyttet i arbeidsmøter der prosjektgruppen 
vurderte alle bussholdeplasser langs bussveien. Anbefaling om lokalisering av kjerneområder ble 
deretter foreslått i sak til styret. 
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Figur 6. Vurderte plasseringer av kjerneområder  
 
Følgende lokaliseringskriterier ble lagt til grunn for utvelgelse av kjerneområder: 
• Nærhet til traseer for kollektivtransport: Tre av stedene ligger ved godt betjente holdeplasser. 

Kanalsletta har lavest bussfrekvens, 15 minutter.   
• Kanalsletta har høy parkeringsdekning. De andre stedene er mulig å utvikle med 

parkeringsdekning tilpasset busstilgjengelighet. 
• Eksisterende strukturer og bebyggelse i området er velegnet til formålet. Det gjelder spesielt 

Kanalsletta som er allerede nærmest å ligne et kjerneområde.  
• Eksisterende strukturer og bebyggelse i området er lite egnet og antas å ha en lav 

erstatningsverdi. Det er tilfellet ved Koppholen og Forussletta nord.  
• Tilgang til allsidig mangfold av tjenester og service. Det finnes ved Koppholen pga Tvedtsenteret. 

Tjenestebehov vurderes ved de andre kjerneområdene.  
• Publikumsvennlige uteområder finnes i liten grad i dag på noen av stedene som er vurdert til 

kjerneområder. Det vurderes i planen.   
• Kjerneområdene kan ligge nært opp til boligområder. Det er særlig aktuelt øst for E39. 

Kanalsletta har også korte avstander til boliger. 
• Relokalisering av eksisterende virksomheter: Uproblematisk med unntak av Forussletta sør, der 

mange virksomheter finnes i dag. 
• Sterke drivere med initiativ for utbygging bør inngå hvis plassering passer med kjerneområdets 

funksjoner forøvrig. 
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Færre kjerneområder: Planprinsippsaken konkluderte med å prioritere utvikling av 1-2 

kjerneområder vest for E39, og 1-2 kjerneområder øst for E39. Det har vært vurdert å prioritere bare 

1 område på hver side. Det har ikke vært anbefalt fordi der til enhver tid skal være tilgjengelig areal 

for utvikling.  

 

Større kjerneområder: Etter at plassering var avklart jobbet prosjektgruppen med områder som var 

større enn de som er vist på plankartet i planforslag IKDP Forus, fordi omgivelsene ligger til rette for 

det og arealpotensialene er store. I ettertid har prosjektgruppen avpasset realistisk omfang på 

utbygging fordi det er enklere å lykkes med noen nye tilbud og kvaliteter for næringslivet på noen 

utvalgte steder, før disse eventuelt utvides seinere. Det vektlegges samtidig at kjerneområdene som 

er foreslått fortsatt har god kapasitet for å kunne tilby et utvalg av lokaliseringsmuligheter og unngå 

spredt utvikling av rene kontorvirksomheter langs bussveiene.  

 

Ved prioritering av hvilke områder som skal være med i kjerneområdene har prosjektgruppen 

benyttet de samme kriteriene som ble benyttet ved utvelgelsen av kjerneområdene. Forus har 

tilgang på store områder som kan inngå i kjerneområder i framtiden hvis behovet oppstår. 

Avgrensningen av kjerneområdene er ikke gjort med en intensjon om å begrense utviklingen, men 

med et ønske om å oppnå kjerner med korte avstander og nye kvaliteter. Utbyggingskapasiteten i 

kjerneområdene er beregnet sammen med utbyggingskapasiteten utenfor kjerneområdene (se 

Konsekvensutredning og § 5.2). 

 
Kjerneområde langs Lagerveien i stedet for Kanalsletta: Lavere kollektivdekning gjør det relevant å 
stille spørsmål ved utbygging langs Kanalsletta og langs Lagerveien. Rådmannsgruppen anbefaler å 
prioritere Kanalsletta foran Lagerveien fordi Kanalsletta er Sola sin byutviklingsakse, og den leder til 
Sola sentrum og til flyplassen. Områdene langs Lagerveien er godt egnet til kategori 2 og 3 formål 
med god tilgjengelighet til Solasplitten, og er foreløpig ikke en prioritert byutviklingsakse. I 
framtidige planrevisjoner er det aktuelt å knytte denne aksen til Ullandhaug og andre steder i 
Stavanger. I denne første utgaven av IKDP Forus er det nødvendig å samle ressursene og ny aktivitet 
til noen steder for at næringslivet skal lykkes. 
 
Slå sammen kjerneområdene Koppholen og Kanalsletta: Muligheten ble vurdert for å samle 
innsatsen på Forus vest til ett område. Men det er lang nok avstand mellom viktige deler i begge 
områdene, og det vurderes ikke som realistisk å få til gangavstand mellom funksjonene i et samlet 
kjerneområde. I løpet av planprosessen har planavgrensningen av Koppholen blitt revidert slik at 
både Kanalarmen og Koppholen fremstår tydelig som to selvstendige kjerneområder.  
 

Forussletta sør: Her har flere alternative avgrensninger vært vurdert. Kvartalet sør for det som nå er 

vist som kjerneområde, nær Kvadrat, var tidlig en del av kjerneområdet. Området ble tatt ut fordi 

det har vært viktig å prioritere en avgrenset første etappe i utviklingen av kjerneområdene. 

Prosjektgruppa har også vurdert å avgrenses på vestsiden av Forussletta for å konsentrere innsats og 

oppstart ytterligere. Nærmere avveiinger tilsa at det likevel ville fungere bedre for den helhetlige 

utviklingen i området å knytte sammen kombinerte bolig og næringsområder øst og vest for 

Forussletta, blant annet for å sikre gode forbindelser og sammenheng mellom områdene.  
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 Andre (del)alternativer som ikke er videreført 
Gjennom planprosessen har det kommet en del innspill eller ønsker for alternativer som - etter 

vurdering - ikke viste seg å være gjennomførbare eller ønskelige.  

• Tilrettelegging for flere funksjoner 

• Trafikk og transport 

• Vann- og grønnstruktur 

• Plangrensen 

 

3.2.1 Tilrettelegging for funksjoner 
Følgende tema vedrørende tilrettelegging for formål har - etter vurdering - ikke blitt gjennomført.  

• De utgåtte planprinsippene Basis og Funksjonsblanding 

• Utvidet næringsområde med formålsendringer utenfor dagens avgrensede næringsområde 

• Utviklingssoner for kombinert næring, 300 meter og 500 meter  

• Kontorandeler i de ulike sonene 

• Kjøpesenterformål på Tvedtsenteret 

• Endret arealformål fra LNF til byggeområde næring på området mellom golfbanen og Forusbeen 

sør, ved IVAR gjenvinningsstasjon 

• Boligutbygging mellom travbanen og fv. 44 

• Rekkefølge i utbygging 

 

De utgåtte planprinsippene Basis og Funksjonsblanding 

Planprinsippene Basis og Funksjonsblanding ble vurdert som uaktuelle for videre arbeid med planen. 

Det var en nyttig øvelse å gå gjennom disse alternativene fordi de inneholder elementer som planen 

skal ta stilling til. Basis er det planregimet som gjelder for Forus i dag. Funksjonsblanding er en 

direkte oppfølging av et av punktene i planbestillingen. Spørsmål om boligutvikling i flere deler av 

planområdet har også kommet opp etter vedtatt planprinsipp. I slike tilfeller har det vært nyttig at 

prosjektet har gått gjennom og vurdert lokale og regionale konsekvenser av boligutvikling i en 

tidligere fase. 

 

Utvidet næringsområde med formålsendringer utenfor dagens avgrensede næringsområde  

IKDP Forus er en strategisk overordnet plan med anbefaling om langsiktig utviklingsretning som gir 

forutsigbare muligheter for fortsatt industriutvikling på Forus. Planens strategiske utgangspunkt er 

derfor å videreføre prinsippet om at regionen fortsatt skal tilby alle tre næringskategorier sentralt 

plassert i næringsområdet på Forus. Planen gir gjennom strategier i samfunnsdelen, disponeringer i 

arealdelen og anbefalinger om oppfølgingspunkter i planens handlingsdel, forutsigbarhet for 

lokalisering og videreutvikling. Planforslaget samlet sett gir grunnlag for nyetableringer, økt 

verdiskaping og grunnlag for nye arbeidsplasser innenfor den tidshorisonten planen har. 

Rådmennene mener det er det samlede planforslaget, og ikke utvidelse av næringsareal, som skal 

styrke næringsutviklingen og gi muligheter for verdiskaping med ny kraft i planperioden. 

I planen foreslås en utviklingsretning som i større grad vektlegger kvaliteter for næringslivet. Dette 

er også en utviklingsretning som underbygger regionens mål om attraktiv og fremtidsrettet 

næringsutvikling og økt verdiskaping. Disse kvalitetene er blant annet gjennomgående grønne og blå 

kvaliteter. Dette sammen med at planområdet har ledig utbyggingskapasitet innenfor det etablerte 

næringsområdet og planens intensjon om å utnytte områdene og tomtene bedre, er også 

vurderinger som ligger til grunn for å ikke anbefale en utvidelse av etablert næringsområde. 
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Utviklingssoner for kombinert næring, 300 meter og 500 meter  

  
Figur 7 Avstandssoner fra bussveien på 300 meter (venstre) og 500 meter (høyre). 

 

Begge disse avstandene er vurdert med tanke på størrelser og avstand fra bussveien. Det kunne vært 

ønskelig å bruke en av disse avstandene fordi det er samme avstander som vi finner i 

kommuneplanene for lignende hensyn. 400 meter buffersone til kombinert virksomhet er valgt fordi 

det gir god fordeling av utbyggingspotensialene til industriformål utenfor 400 meter og kombinert 

næring innenfor 400 meter. I løpet av planprosessen har det blitt en spesifisering av 400 meter belte 

i indre og ytre bussvei, begge deler med egne bestemmelsene for utnyttelsesgrad. Det henvises til 

avsnitt § 5.2. 

 

Kontorandeler i de ulike sonene 

Kontorandel er viktigste virkemiddel i planen for å styre virksomheter med mange ansatte til riktig 

lokalisering. Kontorandel på 30 % av BRA er vurdert og forkastet i industriområdene. Det ville gitt 

plass til relativt mange ansatte, særlig fordi trenden er at antall kontorarbeidsplasser per m2 BRA 

øker. I kjerneområdene er det vurdert både høyere og lavere kontorandel enn 70 % av BRA per 

bygning. En tradisjonell kontorvirksomhet har mer enn 70 % av sitt areal til kontorformål, men på 

Forus er variasjonen større. Det er konkludert i planarbeidet at virksomheter med så høy 

kontorandel har mange ansatte som næringslivet har nytte av å samle i kjerneområdene. Endelig 

valg er beskrevet i avsnitt § 5.2 

 

Kjøpesenterformål på Tvedtsenteret 

Utfordringen har vært å finne et formål med bestemmelse som tillater både handel og nyetablering 

av næringsformål. Det er konkludert med at det blir nødvendig å endre arealformål fra dagens 

kjøpesenterformål til næringsformål, med et bestemmelsesområde som tillater handel i tråd med 

dagens føringer for handel i kommuneplan for Stavanger. 

 

Endret arealformål fra LNF til byggeområde næring på området mellom golfbanen og Forusbeen 

sør, ved IVAR gjenvinningsstasjon 

Det ble vurdert en formålsendring etter forespørsel fra Forus Næringspark og Renovasjonen IKS med 

tanke på ny lokalisering av renovasjonsanlegg (se vedlegg bakerst i dette heftet). Rådmannsgruppen 

har vurdert innspillet og konkludert med at det ikke kan anbefales. Begrunnelsen er at 

næringsområdet har store utbyggingspotensialer innenfor avsatte næringsformål. Tilsvarende 
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vektlegges hensynet til grønnstruktur og landskap i området som foreslås omdisponert til næring. 

Det er ikke vurdert behov for en formålsendring som vil utfordre eksisterende grønne kvaliteter i 

dette området per i dag. Renovasjonen har mye kontainertransport til forbrenningsanlegget, og 

beliggenhet i samme område ville vært en fordel for Renovasjonen IKS og den trafikale situasjonen. 

Konklusjonen er likevel at avstandene til andre aktuelle lokasjoner og de trafikale ulempene skal 

tåles i et næringsområde av den typen Forus er. Renovasjonen IKS bør fortsatt ligge på Forus, og kan 

velge mellom tomtealternativer som finnes utenfor kjerneområdene. 

 

Boligutbygging mellom travbanen og fv. 44 

Formålsendring er ikke anbefalt fordi man ønsker større sammenhengende boligformål av hensyn til 

levekår og oppvekstkvaliteter og bokvaliteter. 

 

Rekkefølge i utbygging 

Kommunene ønsker ikke å lage rekkefølgebestemmelser i utbyggingen, for å unngå at områder skal 

stå ‘på vent’. Kommunene ønsker at når planinitiativer i tråd med arealstrategien på Forus 

planlegges, må disse kunne bli gjennomført uten at de må vente på andre initiativer som kan ta lang 

tid før de blir gjennomført. Planen legger rammer for utvikling ved holdeplasser innenfor og utenfor 

kjerneområdene. Kommunene ønsker at det skal være tilgjengelige utbyggingsmuligheter til enhver 

tid innenfor et eller flere av kjerneområdene. 

 

3.2.2 Trafikk og transport 
Alternative veiløsninger for Åsenvegen og Forusbeen 

IKDP Forus har gjennomført en utredning med hjelp fra Norconsult «Forus vest – trafikkvurderinger 

av alternativt vegnett» (finnes som vedlegg til planen) for å se på mulige endringer i vegnettet og de 

konsekvenser dette gir rundt kryssområdet Forusbeen x Åsenvegen. I arbeidet har en sett på 

løsninger for å gi en god kollektivakse gjennom området samtidig som en skal styrke en ytre og indre 

ringvei for biltransport, og avlaste Forusbeen mellom Tvedt og Koppholen. Samtidig ønsker en å 

skjerme kjerneområdene ved Kanalsletta og Tvedt/Koppholen for gjennomgangstrafikk og sikre 

menneskevennlige områder. Det skal bli mer attraktivt for gående og syklende ved at de blir 

prioritert gjennom området. 

 

Det er i utredningen sett på 4 alternativer utover 0-alternativet: 

• 0-alternativet: dagens vegnett med rundkjøring og kollektivakse kryssende sør på Forusbeen. 

• Alternativ. 1 - Samordnet alternativ 

• Alternativ. 2 - Åsenvegen stengt 

• Alternativ. 3 - Forusbeen stengt, Åsenvegen åpen. 

• Alternativ. 4 – Åsenvegen og Forusbeen stengt. 

 

Alternativer som ikke videreføres: 
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0-alternativet: Dagens vegnett med rundkjøring 
og kollektivakse kryssende sør på Forusbeen. 

Alternativ 1: Samordnet alternativ 
 

  
Alternativ 4: Åsenvegen og Forusbeen stengt. 
 

Alternativ 3: Forusbeen stengt, Åsenvegen åpen. 

Figur 8 . Alternative planløsninger som ikke videreføres  

Alternativene videreføres ikke fordi alternativ 2 (Åsenvegen stenges og Forusbeen legges om) gir god 

fremkommelighet for bussveien samtidig som næringslivets ønske om å fortsatt holde Forusbeen 

åpen imøtekommes.  

 

Alternativene skiller seg i hovedsak fra hverandre på løsninger for gående og syklende, og biltrafikk 

gjennom kjerneområdene. Kollektivtransport er ivaretatt i alle alternativene, hvor det i alternativ 3 

og 4 er færre konfliktpunkt med biltrafikk. I alternativ 4 er det bedre tilgjengelighet til holdeplass og 

færre trafikale barrierer. 
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Ekstern trafikk til Forus vest blir lite påvirket av endringene. Ved interntransport får vare- og 

næringstransport noe lengre reisevei i alternativ 3 og 4 til enkelte eiendommer. Dette kan avbøtes 

med gjennomkjøring kun for varelevering. Alternativ 3 og 4 kommer helhetlig best ut. 

 

Utdypende informasjon om måloppnåelse finnes i eget notat «Forus vest – trafikkvurderinger av 

alternativt vegnett» som er utarbeidet av Norconsult og lagt ut ved offentlig ettersyn. Se også kap. 

5.2.4 om anbefalt forslag og avsnitt om trafikk i konsekvensutredning.  

 

Busstrase fra 2020park til gamle Forus øst stasjon 

Busstrase gjennom 2020park, mellom fv. 44 og gamle Forus øst stasjon 

Tidlig i planarbeidet ble det drøftet behov for egen kollektivforbindelse mellom fv. 44 og gamle Forus 

øst stasjon. Utredningen av nye togstopp anbefaler at en overgang mellom tog og buss bør skje ved 

Gausel stasjon, selv om nytt togstopp etableres på Forus øst. Derfor anbefales det ikke å vise 

kollektivtrase gjennom kjerneområdet Forussletta nord, i tillegg til ordinær kjørevei. En 

bussforbindelse kan legges til kjørevei, evt. kan en løsning integreres i urban akse gjennom 

kjerneområdet Forussletta nord. Videre arbeid med nye stasjoner på Forus øst og Lura er for øvrig 

tatt ut av IKDP Forus og vurderes videre i kommuneplanprosessene til Stavanger og Sandnes. 

 

Legge bussveiens trase i dagens Forusbeen på strekningen mellom Sola grense og Lagerveien 

Det forutsetter vedtak om å stenge Forusbeen for ordinær biltrafikk (som planforslaget anbefaler). 

En slik løsning ville krevd endring av et premiss som har ligget i planer i mange år tilbake i tid. Det 

ville medført to ekstra svingebevegelser for bussene som skal til/fra Sola.  

 

Parkering 

Parkeringsnorm med fastkrav og mulighet for frikjøp 

Eget notat er vedlagt planen om parkering og bakgrunnsinformasjon om temaet. Mulighet for frikjøp 

ble vurdert for å få god styring på etablering av ny parkering i offentlige anlegg. 

Parkeringskapasiteten er så stor at administrasjonene i kommunene mener det kanskje ikke blir 

behov for nye anlegg innenfor planhorisonten. Det er ikke ønskelig å forplikte kommunene til å 

etablere anlegg, og sannsynligvis vil det heller ikke bli nok midler gjennom frikjøp til å etablere noe 

anlegg på lang tid. De bedrifter som ønsker å etablere seg uten parkering bør få mulighet til det, og 

det kan skje ved å benytte makskrav. 

 

Ulike nivå på parkeringsnorm og sonedelt parkeringsnorm 

Ulike varianter ble vurdert. Utfra tilgjengelighet ble 0,5 p-plasser per 100 m2 BRA vurdert som 

aktuelt, også etter sammenligning med p-norm for næringsområder i andre byer. Den store 

overkapasiteten som finnes på Forus er begrunnelse for en ytterligere innstramming til 0,3 p-plasser 

per 100 m2 BRA ved hovedhøringen av planen. I 2013 gjennomførte Asplan Viak en 

parkeringsregistrering for arbeidet med kommunedelplan for parkering på Forus og Lura. 

Registeringen viste at området hadde ca. 27.500 parkeringsplasser og ca. 19.000 parkerte biler, som 

vil si et parkeringsbelegg på ca. 70 %. Dette er 1,2 parkeringsplasser per 100 m2 BRA. Kartleggingen 

som KAP og Brandsberg-Dahls arkitekter gjennomførte i 2016 i Stedsanalysen for IKDP Forus, anslår 

parkeringskapasiteten til å være 31.500 plasser. Begrenset parkeringskrav ved nybygg vil ha liten 

virkning på det samlede parkeringstilbudet fordi der er så stor kapasitet allerede.  

 
Det meste av utbygging fremover vil være fortetting og transformasjon der ny bebyggelse erstatter 

dagens parkeringsplasser med ny parkeringsnorm. Dermed oppnår vi sakte transformasjon av 
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parkeringsarealer og reduksjon av totalt antall parkeringsplasser per 100 m2. Jo høyere p-norm, 

desto mindre endring i parkeringssituasjonen på Forus. I hovedhøringen ble det mottatt uttalelser 

om at p-norm på 0,3 plasser per 100 m2 BRA ble oppfattet som svært lavt. Vi har drøftet to 

alternativer til det som ble hørt ved hovedhøring: 

• Gå opp til maks 0,5 parkeringsplasser per 100m2 BRA næring 

• Gå opp til maks 0,9 parkeringsplasser per 100m2 BRA næring 

På Forus anbefaler vi å ikke differensiere parkeringsnormen, for å stimulere kontorvirksomheter til å 

etablere seg i kjerneområdene.  

Tilrettelegging av parkering på opp mot maksimum 0,9 i tillegg til reservekapasiteten i planområdet 

vil bli i strid med nullvekstmålet som kommunene forholder seg til. Regionale myndigheter har 

varslet innsigelse mot parkeringsnorm høyere enn til 0,5 parkeringsplasser per 100m2 BRA næring. 

 

 

3.2.3 Vann- og grønnstruktur 
Følgende tema innen vann- og grønnstruktur har - etter vurdering - ikke blitt gjennomført.  

• Store nye vannstrukturer 

• Fullstendig reetablering av naturlig vannmiljø 

• Bevaring av kanalstrekninger 

• Gjenetablering av deler av Stokkavatnet og bekkeåpning 

• Regional grønnstruktur mellom golfbanen og Vassbotn 

Nye vannstrukturer 

Gjennom arbeidet med Blågrønn visjonsplan kom det en tydelig anbefaling om å bruke de 

eksisterende strukturene for vannhåndtering i planområde, men opparbeide nytt vannmiljø langs 

disse. Det er fordi alle eksisterende rør og vannveier leder til de eksisterende kanalene. Nye traseer 

ble derfor forkastet. 

 

Fullstendig etablering av naturlig vannmiljø og forbedring av vannkvalitet 

Etablering av et naturlig vannmiljø og forbedring av vannkvalitet og vannopplevelser i blågrønne 

strukturer var et mål for planarbeidet. Dette er et veldig ambisiøst mål i et etablert og utbygd 

område med mange næringsinteresser. I tillegg gir ustabile grunnforhold og risiko for erosjon 

utfordringer. Dette temaet kunne derfor ikke løses i planprosessen. Det er gjort utredninger som 

konkretiserer mål eller aktuelle tiltak for å bedre vannkvaliteten i forbindelse med IKDP Forus. Dette 

er et arbeid som ikke er avsluttet og hvor de tre kommunenes fagmiljøer må jobbe sammen i tiden 

fremover. Planen legger opp til en første start for forbedring av vannmiljøet. Tiltakene vil ikke være 

tilstrekkelig får å oppnå godt potensiale på vannforekomst, men det er en viktig markering om et 

første skritt i retning av å følge opp vannforskriften.  

 

Bevaring av kanalstrekninger 

I hovedhøringen kom det fram at planen bør sikre noen kanalstrekninger med opplødde stein og 

betongelementer for å vise hvordan disse ble etablert. For tilleggshøringen ble det derfor lagt inn en 

hensynssone over kanalstrekningen langs Åsenvegen og Kanalsletta. Etter Byantikvarens vurdering 

er ikke kanalene bevaringsverdige. Hensynssonen er derfor tatt ut av planen.  

 

Gjenetablering av deler av Stokkavatnet og bekkeåpning 
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I Blågrønn visjonsplan, utarbeidet av Rambøll, ble det foreslått å gjenetablere deler av det gamle 

Stokkavatnet som lå over store deler av Forus tidligere. Det ble bl.a. foreslått å lage større åpne 

vannflater i området ved IKEA-tomten og sør for golfbanen. Disse store vannflatene ble ikke tatt med 

i planen. 

Det ble også anbefalt å gjenåpne bekkeløp som er lagt i rør, f.eks. etablering av ny blå kobling til 

Hafrsfjord i vest som åpen løsning. Dette er ikke tatt med i planen. Det er kun lagt inn åpning av to 

delstrekket ved krysset i Forusbeen. 

 

Regional grønnstruktur mellom Golfbanen og Vassbotnen 

Formålsendring til grønnstruktur er vurdert for å sikre regional grønnstruktur i øst-vest-retning. Ny 

grønnstruktur på denne strekningen har en lang tidshorisont. Intensjonen er først og fremst å sikre 

tilrettelegging på lang sikt. Kommunene har gjort en vurdering av hvilke forbindelser og områder 

som er ønskelig å opparbeide innenfor planhorisonten 2040. Grønnstruktur nær kjerneområdene og 

nye forbindelser for gående og syklende prioriteres. Den aktuelle forbindelsen er derfor vist med 

hensynssone grønnstruktur i denne planen. 

 

3.2.4 Plangrensen 
Ved planoppstart valgte kommunene å varsle et stort planområde for å være sikre på at alle 

problemstillinger var fanget opp. Styret har ved to anledninger behandlet saker som har medført 

vedtak om innskrenking av planområdet. 

 

Planavgrensning var tema i planprinsippsaken, og ble belyst da styret behandlet planprinsippsaken i 

desember 2016. Følgende ble vedtatt: Styret ber om en egen sak vedrørende randsonenes rolle i det 

videre arbeidet, og avgrensing av planen. Da nevnte sak ble behandlet av styret, ble det vedtatt å ta 

ut store deler av Lurabyen i Sandnes, Forus øst planområdet i Stavanger, samt Skadberg og Bærheim 

i Sola. Det ble særlig begrunnet med at hovedformålet med planen er næringsutvikling, og at det er 

næringsområdene de tre kommunene har behov for felles rammer for. 

 

Da styret behandlet sak om mulige nye togstopp på Lura og Forus øst i oktober 2017, ble det vedtatt 

at kommunene Stavanger og Sandnes skal vurdere videre etablering av nye togstopp og utvikling av 

tilliggende områder i sine kommuneplaner. Derfor er planområdet ytterligere innskrenket slik at 

omkringliggende områder til nye togstopp er tatt ut av planområdet. Da ble det også naturlig å ta ut 

strandsonen som ligger mellom de to stasjonsområdene. Figuren viser planområdet ved 1. 

gangsbehandling som er 5 392 dekar stort. 
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Figur 9 Plangrense ved 1. gangsbehandling av planforslag. Plangrensen har ikke blitt endret 
senere i prosessen. Planområdet er på 5 392 dekar.  
 

3.2.5 Tema som må tas opp i kommuneplanene 
Følgende tema var aktuelle i IKDP Forus tidligere, men ligger nå utenfor planområdet og bør derfor 

avklares i kommuneplanene til Stavanger og Sandnes: 

• Styret behandlet sak om nye togstopp 6. oktober 2017 med tilhørende Utredning om nye 

togstopp innenfor planområdet til IKDP Forus, oktober 2017. Styret vedtok at videre arbeid med 

avklaringer om nye togstopp skjer i kommuneplanene til Stavanger og Sandnes. 

• Strandsonen mellom Forusstranda i Stavanger og Luravika i Sandnes bør utvikles med en 

sammenhengende grønnstruktur med regional betydning. Det vurderes som særlig viktig for 

bokvaliteter og folkehelse fordi store deler av bybåndet langs bussveien forventes å bli 

transformert og innbyggertallet vil vokse på sikt. 

• Grønnstrukturen på Myklaberget ved 2020park bør videreføres langs kommunegrensen mellom 

Stavanger og Sandnes, helt ned til Gandsfjorden. Hensikten er å lykkes med ny regional 

grønnstruktur på tvers av Forus, mellom Gandsfjorden i øst og Åsennuten i vest. 

• I arbeidet med vannmiljø på Forus har kommunene mottatt innspill om at ny opparbeidelse ikke 

alene vil være tilstrekkelig for å innfri krav om vannkvalitet i vannforskriften. Kommunene bør 

starte en felles utredning av årsaker til dårlig vannkvalitet, og vurdere flere tiltak. Kommunene 

bør utrede hvilken betydning forurenset vann fra omkringliggende landbruksområder utenfor 

planområdet har for vannkvaliteten. Kommuneplanene kan være aktuelle anledninger for å 

jobbe videre med dette. 

https://ikdpforusdotcom.files.wordpress.com/2015/12/nye-togstopp-innenfor-planomrc3a5det-til-ikdp-forus-03-10-2017.pdf
https://ikdpforusdotcom.files.wordpress.com/2015/12/nye-togstopp-innenfor-planomrc3a5det-til-ikdp-forus-03-10-2017.pdf
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4 Medvirkningsopplegg  

 Innledning og bakgrunn 
Opplegg for medvirkning 

Mål for medvirkning ble avklart i planprogrammet og kvalitetssikret ytterligere da styret behandlet 

Plan for kommunikasjon og medvirkning i februar 2017. Følgende utgangspunkt ble lagt til grunn for 

planarbeidet: 

 

‘Vi vil gjennomføre en åpen medvirkningsprosess i planarbeidet. Vi vil arrangere ideseminarer, åpne 

informasjonsmøter og presentasjoner/diskusjoner med utvalgte målgrupper. 

Vi skal legge til rette for god informasjon til alle og en åpen dialog for definerte målgrupper. 

Medvirkningen skal sikre gjensidig kunnskap, innsikt, forståelse og muligheten til å påvirke i alle faser 

av planprosessen.’. 

 

Kommunikasjon på nett 

Kommunene har etablert en felles nettside https://ikdpforus.com/. Den benyttes til å informere om 

styrets møter og andre åpne møter. Ellers ble alle formelle dokumenter lagt ut på denne 

hjemmesiden og kommunenes offisielle offentlige kanaler. Sosiale medier har blitt benyttet i noen 

tilfeller, men innsatsen har ikke vært omfattende ettersom oppdatering må skje på alle tre 

kommunenes medier. 

 

 Medvirkningsprosess fram til planforslag IKDP Forus 
Her gis en beskrivelse av gjennomført medvirkningsprosess og kontaktmomenter med målgruppene 

som ble definert i planprogram og senere omtalt i Plan for kommunikasjon og medvirkning.  

 

4.2.1 Barn og unge 
I august 2015 mens planprogrammet var på høring, ble det gjennomført ungdomsseminar med 

deltakere fra ungdomsskoler, videregående skoler og ungdommens bystyre/ungdomsråd i de tre 

kommunene.  

 

   
 

Se rapport og film fra ungdomsseminaret på nettsiden: https://ikdpforus.com/forside/medvirkning/ 

Et av resultatene derfra er at prosjektet har vektlagt å skape noen bilfrie soner i de nye 

kjerneområdene. Slik ble innspillene oppsummert i filmen. 

 

 

 

 

 

 

https://ikdpforus.com/
https://ikdpforus.com/forside/medvirkning/
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Sånn skal det bli på Forus: 
1. Et sted du kan bo og jobbe, og en møteplass for alle de tre kommunene 
2. Pulserende sted med folk i gatene og godt utbygd kollektivnett 
3. Aktiviteter og ting å gjøre 
4. Estetikk i uterommene, mye grønt og fargerikt 
5. Et sted med liv etter kl. 16, et sted å gå etter jobben og på søndager 
6. Nullen – gratis buss 
7. Bussterminal bør være et viktig knutepunkt 
8. Utnytte området bedre med å samlokalisere ulike funksjoner og spille på Forus sin 

beliggenhet 
9. Bli digitalt levende! 
 
Hilsen oss unge☺ 
 

 

4.2.2 Naboer, beboere, lag og foreninger, bydelsutvalg, beboerforeninger  
Under høringen av planprogrammet ble 
gjennomført et åpent møte med scenario-
tenkning. Oppsummering ble vedlagt 
planprogrammet. I juni 2017 ble det 
gjennomført et beboer- og naboseminar. 
Workshopen ble oppsummert i rapport (se 
link), som finnes på nettsiden. Følgende innspill 
ble oppsummert i rapporten: 
 

 

1. Ha et tverrkommunalt prosjekt der områdets status regionalt blir avklart og der man 

utvikler en kulturell identitet for Forus. 

2. Lage en plan for utvikling av urbane kvaliteter for Forus, som vil trekke folk til området og 

gjøre området mer attraktivt for dem som arbeider der. Det inkluderer en plan for 

utforming av møteplasser, flere spisesteder, kafeer på gateplan, kunstdekorasjon, penere 

fasader og små parker, særlig i kjerneområdene. Dette inkluderer å få flere bygg over 

dagens flate parkeringsplasser, få parkeringsplasser over flere plan og gjøre en del av 

dagens parkeringsplasser om til grønne lunger og sosiale møteplasser, ikke minst i 

kjerneområdene. 

3. Ha et grønt program for Forusområdet, som viser grønne korridorer langs gang- og 

sykkelveier og utvikle grønne områder lett tilgjengelig for beboere og arbeidsplasser. En 

del av dette programmet kan inkludere å utforme en plan for kanalene, der de løftes frem 

og vannspeilet heves som en del av å skape et triveligere Forus. Det grønne programmet 

kan ha flere steg med kortere og lengre tid for realisering. 

4. Utforming av reguleringer som tilrettelegger for en bedre blanding av bolig og næringsliv 

og flere nærbutikker samt andre typer næringsvirksomhet på Forus, slik som arenaer for 

gründere og ungdomsbedrifter. 

5. Ha større krav til utnyttelse av tomtene fra forvaltningen, i forhold til bygging i høyden og 

ha grønne lunger, særlig i kjerneområdene. 

6. Få økt hyppighet og mer spredning på bussrutene på Forus, parallelt med introduksjonen 

av den nye bussveien. 

7. Lage sammenhengende gang- og sykkelveier fra vest til øst, til og gjennom Forus. 

https://ikdpforusdotcom.files.wordpress.com/2015/12/nabosamling-sluttrapport.pdf
https://ikdpforusdotcom.files.wordpress.com/2015/12/nabosamling-sluttrapport.pdf
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8. Lage et program der man ser på hvordan man kan tilrettelegge for flere aktiviteter på 

Forus området på kveldstid og i helgene. 

9. Vurdere mulige arenaer som kan gi mer aktivitetstilbud på Forus 

 

4.2.3 Grunneiere og næringslivet 
Grunneiere 

I oktober 2017 ble det gjennomført egne møter med grunneiere for hvert av de fire kjerneområdene 

Kanalsletta, Koppholen, Forussletta sør og Forussletta nord. Hensikten var å nå ut med informasjon 

med bakgrunn i resultater fra konsulentoppdraget om kjerneområdene og forberede grunneiere på 

offentlig høring og ettersyn av planarbeidet. 

 
Næringslivsseminar 
Underveis i arbeidet med planprinsipper ble det holdt et eget seminar for næringslivet i mai 2016 på 
Måltidets Hus. Innledere fra ulike ståsted deltok. Åpent møte i september 2016 under høring av 
planprinsippsaken ble annonsert i de lokale tre avisene, på hjemmesiden og i invitasjon til 
Næringsforeningens medlemmer. Før sluttbehandlingen av planprinsippsaken hadde kommunenes 
tre ordførere et møte med Næringsforeningen i november 2016. 
 
Frokostseminar 
Fra nyttår 2017 startet en tettere dialog. Et frokostseminar ble gjennomført i januar 2017, der styret 
deltok. Næringsdrivende fra ulike kategorier næringer holdt innlegg om hva som har stor betydning 
for framtidig næringsaktivitet på Forus. 
 
Dialoggruppe / Ressursgruppe   
Næringsforeningen dannet en dialoggruppe som skulle ha kontakten med prosjektgruppen for IKDP 
Forus. Gruppens leder har vært Næringsforeningen v/ Frode Berge. Næringsforeningen valgte 
deltakerne i gruppen. Næringsforeningen tok utgangspunkt i den etablerte Ressursgruppen for 
Forus, og utvidet med noen flere deltakere. Mange av deltakerne var grunneiere, og 
industrinæringene var i liten grad representert. Det ble avtalt at referater ikke skulle føres. Notater 
er benyttet til å vurdere innhold i plandokumentene. 
 

Deltakere i gruppen: Næringsforeningen, IKEA, Forus Næringspark, Tvedt Eiendom, Seabrokers, 

Eiendomsmegler 1, Runestad Investering/2020park, Hotel Scandic Forus, Nortura Eiendom, Creator 

Makerspace, UIS, Statoil, NHO logistikk og transport, Ivar/Forus Energigjenvinning, Greater 

Stavanger, kommunenes næringsansvarlige. 

 
På våren 2017 ble det gjennomført fire dialogmøter med den utvidede ressursgruppen. Særlig 
aktuelt tema var plassering av kjerneområder ved godt betjente bussholdeplasser. I møtene ble det 
en god dialog om hensikten med kjerneområdene, hvordan de kan bli attraktive og forventninger fra 
de frammøtte. Andre tema som ble drøftet var samfunnsdelen, utfordringer i planen, 
konsulentoppdrag om vann som områdekvalitet, kunnskapsgrunnlag om næringsutvikling i London, 
Malmø og Eindhoven. 
Dialoggruppen prioriterte høyt drøftinger om temaet handel i møtene. 
Næringsforeningen/dialoggruppen sendte et brev om sine forventninger om handel som tema i 
planarbeidet, og på Forus. Brevet ble besvart fra prosjektledelsen med bakgrunn i gjeldende 
regelverk for handel og oppstartet revisjon av regionalplanen. Videre ble Næringsforeningens 
innspill videreformidlet til Rogaland Fylkeskommune med oppfordring om å følge opp tema 
nærmere i arbeidet med ny Regionalplan for Jæren. 
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Et annet tema som har blitt hyppig nevnt i dialogmøtene er næringslivets behov for fleksible 
rammer. Vi har drøftet hvordan ulike interessentgrupper kan få tilfredsstilt forventninger om 
fleksibilitet og forutsigbarhet innenfor rammene som planen skal gi. 
 
I løpet av våren ble det holdt flere møter med professorgruppen ved UIS/IRIS som jobber med et 
forskningsprosjekt om innovasjon og verdiskaping i næringslivet. Vi oppnådde en kunnskapsøkning 
om hva som bidrar til verdiskaping i næringslivet, og professorgruppen fikk informasjon om 
kommunenes ansvar og virkemidler for å tilrettelegge for næringsutvikling. 
 

Ramme: Innovasjonsseminar 
Innovasjonsseminar for næringslivet ble gjennomført i juni 2017. Seminaret ble innledet med 
presentasjon om The Line i Malmø. Oppsummering fra workshop finnes på prosjektets nettside, 
se link til rapporten.  
 
Rapporten oppsummerer ni aktuelle tiltak for å få til et framtidig Forus som er innovativt og 
tiltrekker seg dyktige bedrifter og talenter 
 
1. Utforme attraktive stedskvaliteter 
2. Få høyere befolkningstetthet på og ved 

Forus 
3. Visjon, identitet og markedsføring 
4. Lage transportkorridor til Ullandhaug og 

flyplass 
5. Utvikle en delingsøkonomi for Forus 
6. Senter for teknologisk innovasjon 
7. Interkommunalt samarbeid 
8. Redusere bedrifters driftskostnader 
9. Bli verdensledende på nye energiløsninger 

 

 
Møter med dialoggruppen høsten/vinteren 2017/2018 handlet om oppsummering fra 
innovasjonsseminaret (se rammen), kunnskapsgrunnlag og tilrettelegging for industri og kombinerte 
næringer, blågrønn struktur i planen, utbyggingspotensiale, kjerneområdene, parkering og energi. 
 
September 2017: Ordførerne hadde møte med representanter fra dialoggruppen. 
 
Forusmøtet 2017 og 2018 
Forusmøtet 2017 ble gjennomført i april. Prosjektleder deltok med presentasjon om status i 
planarbeidet, og deretter i paneldebatten. 
 
Forus møtet 2018 ble gjennomført 17. april. Ingrid Nordbø, leder av rådmannsgruppen for IKDP 
Forus presenterte planen og status for arbeidet.  
 
Intervjuer med næringslivet  
I september/oktober 2017 gjennomførte prosjektgruppen i samarbeid med kommunenes 
næringsansvarlige intervjuer med bedrifter innenfor industri og kombinerte næringer. Intervjuene 
ble benyttet til å utfylle kunnskapsgrunnlaget om disse næringstypene på Forus.  
 

4.2.4 Offentlige instanser  
Myndighetene 
Prosjektledelsen har hatt mange møter med Regionalt planforum for å drøfte innholdet i planen. 
Prosjektet har prioritert å ha møter før viktige milepæler. Der har kommunene og overordnede 

https://ikdpforus.com/forside/forus-mot-2030-rapport-nabosamling-9-mai-2017/
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myndigheter drøftet tema som myndighetene er særlig opptatt av at planen ivaretar iht. 
overordnede mål.  
 

Møter med nabokommuner i Jærregionen 

Alle Greater Stavanger-kommunene ble invitert til møte ved høring av planprogrammet. Følgende 

kommuner deltok: Bjerkreim, Eigersund, Hå, Klepp, Gjesdal, Strand, Rennesøy og Randaberg 

(kommunalsjefer, plansjefer, to ordførere, én varaordfører og to rådmenn). 

Ordførerne i kommunene inviterte til møte med politikere og rådmenn/kommunaldirektører i 

Jærregionen og med myndigheter i september 2016 under høringen av planprinsippsaken. Hensikten 

var å nå bredt ut med informasjon om kommunenes anbefalinger om Forus sin rolle i regionen. 

Prosjektleder deltok våren 2017 i et av fellesmøtene som Greater Stavanger arrangerer jevnlig for 

alle næringsansvarlige i regionen. Prosjektleder har vært hos Randaberg kommune og orientert om 

planen til kommunens planavdeling. I tillegg har prosjektmedarbeidere fra de ulike kommunene hatt 

fortløpende dialog med fagavdelingene i Sandnes, Stavanger og Sola.  

 

Intern forankring innenfor kommunene 
Det har vært et poeng i arbeidet med planen å sikre god intern kontakt fordi prosjektet er organisert 
både administrativt og politisk på siden av kommunenes politiske og administrative system.  

• Politisk har kontakten skjedd gjennom jevnlige orienteringssaker som har gått via styret og til 
hver kommunes politiske behandlingsorganer. 

• Administrativt har kontakten skjedd gjennom noen orienteringsmøter og faglunsjer hos hver 
kommune. I tillegg er avklaringer blitt tatt i linjeorganisasjonene før møter i rådmannsgruppen. 

 

 Høringsprosess IKDP-Forus. 
Utenom de uformelle medvirkningsmøter, infomøter og seminarer, har IKDP Forus blitt hørt 

gjennom en formell lovpålagt prosess.  

• Fase 1. Forberedelse IKDP Forus 

o Høring av planprogram. 

o Valg av planprinsipp 

• Fase 2: Planforslag IKDP Forus 

o Planforslag 

o Høringen 

• Fase 3: Merknadsbehandling 

• Fase 4: Tilleggshøring 

• Fase 5: Sluttbehandling 

 

4.3.1 Fase 1: Forberedelse IKDP Forus 
IKDP Forus har gjennomgått en formell prosess med: 

• Planprogram, og høring av planprogram (10. juni 2015 til 15. september 2015). Notat som 
oppsummerer merknader som ble mottatt om planprogrammet finnes her: Merknadshefte om 
planprogrammet. Planprogrammet ble vedtatt av Sandnes bystyre 7. mars, Sola kommunestyre 
17. mars og Stavanger bystyre 11. april 2016. 

• Valg av planprinsippet. Vedtatt 22. august 2016. Send på høring til overordnede myndigheter 29 

august 2016. Notat som oppsummerer merknader som ble mottatt om planprinsipp, finnes her: 

Merknadshefte om planprinsippvalg.  

Merknadene ble gjennomgått og kommentert av prosjektgruppa for IKDP Forus og tatt med i den 
videre planleggingen.  
 

https://ikdpforusdotcom.files.wordpress.com/2015/12/merknadsbehandling-i-forbindelse-med-hc3b8ring-av-planprogrammet.pdf
https://ikdpforusdotcom.files.wordpress.com/2015/12/merknadsbehandling-i-forbindelse-med-hc3b8ring-av-planprogrammet.pdf
https://ikdpforusdotcom.files.wordpress.com/2015/12/merknadsbehandling-ved-hc3b8ring-om-prinsipper-for-videre-planutforming.pdf
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4.3.2 Fase 2: Planforslag IKDP Forus 
Planforslag 
Merknader mottatt under medvirkningsprosessen og offentlige høringer i fase 1 har påvirket 
kartleggingen, alternativs vurderinger, mulighetsstudier og planløsninger i IKDP Forus. Foreliggende 
planbeskrivelsen – og da spesielt kapitel 0 - gir en oversikt over planens hovedgrep gjennom: 

• planens hovedmål: 
o Forus og regionen skal bli mer attraktiv for næringsutviklingen 
o Forus skal være et godt sted å bo og jobbe 
o Forus skal være et klimavennlig næringsområde.  

• planens strategier og virkemidler: 
o Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer 
o Etablering av kjerneområder 
o Økte andeler miljøvennlige transportformer 
o Energi nøytralt Forus 
o Styrking av blågrønne strukturer 
o Smart Forus 

 
Kommunene behandlet sak om høring av planforslag mai 2018. Styret il IKDP Forus sammenfattet 
deretter sak om høring 29. mai, og planen ble vedtatt utlagt. Høring ble varslet i annonser i 
Aftenbladet, Solabladet og Sandnesposten. Plandokumentene og andre vedlegg ble lagt på 
hjemmesiden til IKDP Forus og informasjon finnes på kommunenes hjemmesider. Brev ble sendt til 
myndigheter, næringsaktører og frivillige lag og foreninger. Høringsbrev ble også sendt til alle 
grunneiere i planområdet. Høringsperioden varte fra 1. juni 2018 fram til 15. september 2018. Det er 
valgt å benytte muligheter for en utvidet frist for å komme  
 
Høringen 
Det har kommet flere innspill under høringen.  
 
Møte med næringslivet 14.6.2018 
Kommunene har invitert til et høringsmøte 14.6. 2018 på Forus spesielt tilrettelagt for 
næringsaktørene. Der kom nye aktører som ikke hadde engasjert seg tidligere for å få informasjon, gi 
uttrykk for synspunkt og knytte kontakt med kommunenes administrasjoner med tanke på å levere 
uttalelser. Det har kommet cirka 30 interesserte, som fikk presentert planforslag, og fikk anledning 
til å stille spørsmål. Kommunen har påpekt å sende inn merknader dersom det måtte være 
anledning til det.  
 
Møte med innbyggere 14.6.2018 
På kveldstid 14.6.2018 har kommunen arrangert et åpent møte fant sted i restauranten til 
golfbanen. Alle innbyggere, lag og foreninger var hjertelig velkommen. Det er utfordrende å lage et 
opplegg som passer for denne målgruppen, og det viser seg ved lav deltakelse (cirka 15 personer) 
 
Prosjektgruppen hadde ellers avtalt møtetid med lederne i bydelsutvalgene på Lura og Hinna, og 
med Skadberg velforening, og de deltok i møtet. Prosjektleder presenterte hva IKDP Forus 
innebærer og hvordan prosessen hadde gått og ville gå videre.  
 
Det ble delt ut flyer der planens hovedgrep kort er omtalt. 
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Figur 10 Flyer med planens hovedgrep kort omtalt 

Åpne kontordager 
Etter sommerferien ble det avholdt en del åpne kontordager på Forus selv. Ordførerne møtte 
mediene på Forus 31. august, og åpnet samtidig «åpent kontor-container» som prosjektgruppen fikk 
tillatelse til å plassere på parkeringsplassen til Tvedtsenteret. Der deltok de fleste mediene, og 
planen fikk god dekning i de fleste medier. Stavanger Aftenblad, TV vest, Rosenkilden og Solabladet 
hadde oppslag om planen. Deretter har det vært flere leserinnlegg og artikler i Rosenkilden, 
Aftenbladet og RA. Ordførerne har skrevet en kronikk til Aftenbladet som respons på oppslagene 
som har vært.  
 

 
 

Figur 11 Oppslag i mediene 
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Prosjektgruppen hadde åpent kontor i 5 dager: fredag 31. august- torsdag 6. september. Det var 
utfordrende å finne ett sted på Forus som var egnet til åpne kontordager. Forus mangler uterom 
med offentlig preg som tiltrekker nok folk med god bredde i representasjon. Kun noen få personer 
kom til containeren for å forberede uttalelse. De fleste kom tilfeldig forbi på vei til eller fra 
bussholdeplassen som var like i nærheten eller var på vei innom en butikk. Gjennom de åpne dagene 
fikk vi treffe en langt større bredde av mennesker som har interesse av utviklingen på Forus, enn det 
vi ville gjort uten disse dagene. 
 
I forkant hadde prosjektgruppen laget et intervjuopplegg. Til sammen ble det 25 intervju, og i mange 
tilfeller var en hel gruppe med i samme intervju. Etter hvert gikk prosjektgruppen på bedriftsbesøk 
og banket på dører og fikk komme inn til flere. 
 

4.3.3 Fase 3 Merknadsbehandling 
Etter høringsperioden var over i september 2018, hadde kommunene mottatt 67 merknader. Alle 
merknadene er oppsummert og vurdert med hensyn til endringer i revidert planforslag. Notat der 
alle merknader er oppsummert finnes i eget hefte. Rådmennenes samlede oppsummering, 
vurderinger og anbefalinger er ferdigstilt frem mot sluttbehandling av IKDP Forus. Tabell 3 nedenfor 
viser en kort oppsummering av innkomne tema og vurderinger.   
 
Tabell 3 Oversikt merknader, vurdering og konklusjon 

Temavis oppsummering av merknader Vurdering Konklusjon og eventuelt 

behov for tilleggshøring 

Mål og hovedgrep: 

Flere aktører gir tilslutning til 

hovedmålene for planen. 

 

Både overordnede myndigheter, 

Næringsforeningen og noen private 

aktører bekrefter at hovedgrepet med å 

etablere kjerneområder i tilknytning til 

sentrale holdeplasser ved bussvei er et 

godt grep for utviklingen av Forus. 

Etablering av kjerneområder er i tråd med 

Statlig planretningslinje om samordnet 

areal og transport. Statlige og regionale 

myndigheter gir tilslutning til at 

regionalplanens tre næringskategorier 

videreføres på Forus. 

  

 

Avgrensningen av «Koppholen» - KJ2 

anbefales endret uten at dette gir 

konsekvenser for planens mål og 

hovedgrep. (se styresak 21/18 for 

begrunnelse og anbefaling). 

Avgrensningen i øvrige kjerneområder KJ1, 

KJ3 og KJ4 anbefales som i hovedhøringen. 

 

Hovedgrepet fra planprinsippfasen om 

tilstrekkelig areal til kontor, industri og 

kombinerte næringer videreføres i planen. 

  

Mål og hovedgrep 

videreføres i 

tilleggshøringen. Dette 

innebærer blant annet at: 

• Samordnet areal- og 

transportplanlegging 

etter statlige 

planretningslinjer 

videreføres som 

forutsetning for 

planarbeidet. 

• Antall kjerneområder og 

lokalisering av disse ved 

sentrale holdeplasser 

tilknyttet bussvei 

videreføres. 

• Alle tre 

næringskategorier i 

Regionalplan Jæren 

videreføres i IKDP Forus.  
Fleksibilitet: 

Det er kommet innspill om at IKDP Forus 

ikke må legge for mange begrensinger for 

fremtidige etableringer, men videreføre 

en stor grad av fleksibilitet. Dette 

begrunnes blant annet med at framtidens 

behov for næringslivet og innovative 

bedrifter er utfordrende å overskue nå. 

Rådmennene anbefaler at Forus skal ha 

rammer og robuste planløsninger som 

området trenger for vellykket 

næringsutvikling, men at planen skal sørge 

for at dette kan skje uten ulempe for ulike 

deler av næringsområdet. Det er mange 

aktører og ulike interesser som skal ha sitt 

virke og fremtid på Forus. Samtidig skal 

Rådmennene gjennomgår 

bestemmelsene for å 

avstemme detaljeringsgrad 

med plannivået, og avklarer 

hvilke tema og avklaringer 

som kan gjøres ved 

detaljregulering. 
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Temavis oppsummering av merknader Vurdering Konklusjon og eventuelt 

behov for tilleggshøring 

Fleksibilitet har vært et 

konkurransefortrinn på Forus som bør 

videreføres. Økonomiske utviklingstrekk 

og egenskaper som frem til i dag har gjort 

Forus attraktivt er blant annet at området 

har vært lett å regulere med gode rammer 

og mye areal tilgjengelig. 

planen ta inn nye forutsetninger og 

føringer som forventes for fremtidig 

utvikling av næringsområdet. 

Rådmennene anbefaler at IKDP Forus i 

størst mulig grad gir overordnede rammer 

for utviklingen, men at detaljer i større 

grad avklares på neste plannivå. Dette for 

å balansere fleksibilitet og robusthet i 

planen på en bedre måte.  
Varehandel:  

Mange kommenterer at planen må legge 

bedre til rette for plasskrevende 

varehandel, samt øke rammen for ikke-

plasskrevende varer.  

Mange tema som tas opp, drøftes nå i 

forbindelse med revisjon av Regionalplan 

Jæren og forventes avklart der. 

For vurderinger og anbefalinger om 

plasskrevende varehandel vises det til 

kapittel 6. 

 

For plasskrevende 

varehandel videreføres 

gjeldende planer. 

Tilleggshøring er ikke 

nødvendig.  

Blågrønne strukturer og hovedgrep for 

grønnstruktur:  

Innspill fra private handler om at 

grønnstruktur og kvaliteter på disse er for 

omfattende og kostbare. Innspillene 

handler både om arealer avsatt på 

plankartet og bestemmelser om 

rekkefølgetiltak. Begrunnelser om 

tilordning av rekkefølgetiltak må 

beskrives. 

 

Statlige og regionale myndigheter gir 

tilslutning til hovedgrep for grønnstruktur.  

 

Helsesjefene/kommunelegene har 

kommentert grønnstrukturens betydning 

for folkehelse og rekreasjon for bosatte i 

naboområdene til Forus. 

Rådmennene vurderer at innspillene i 

hovedsak handler om omfanget og 

konsekvensene av blågrønne tiltak, mer 

enn videreføring av grønnstruktur som 

hovedgrep. 

 

Nødvendighet av rekkefølgetiltak og 

begrunnelser om tilordning er omtalt i 

vedlagt notat til saken. Utredning om 

økonomisk gjennomførbarhet vil 

ytterligere belyse ambisjonsnivået før 

sluttbehandling av planen. 

 

Hovedgrep for grønnstruktur anbefales 

videreført, men med justeringer som følge 

av merknader og videre bearbeiding av 

høringsforslaget. Se kapittel 6 som viser 

oversikt over endringer som anbefales.  

Grønnstrukturen i planen anbefales 

endret eller reduseres på 9 steder. 

Reduksjon av grønnstruktur 

og tilhørende 

rekkefølgetiltak utløser 

behov for høring pga relativt 

stort samlet omfang. 

 

Hovedgrep for 

grønnstruktur videreføres, 

men justeres i plankartet, 

bestemmelser og 

rekkefølgetiltak. 

 

 

Sikring av fremtidig grønnstruktur på 

Forus sørvest 

Fylkesrådmannen har merknad om å sikre 

regional grønnstruktur øst–vest gjennom 

planområdet. 

 

Equinor og Seabrokers Eiendom AS ønsker 

at hensynsonen utgår. 

Med bakgrunn i innspillene, er 

anbefalingene til høring vurdert på nytt. 

Rådmennenes vurdering er at muligheten 

for framtidig grønnstruktur skal sikres i 

planen, men at det kan skje med 

bestemmelse på den lengste strekningen 

som er innenfor en eiendom. 

For vurderinger og anbefalinger vises det 

til kapittel 5 i sak 21/18 til styret.  

Plankart oppdateres øst for 

Svanholmen og nytt feltnavn 

N1 påføres plankartet. 

 

Ny bestemmelse anbefales. 

Urban flom og overvannshåndtering 

Det er kommet merknader om å hensynta 

fremtidige klimaendringer og robuste 

løsninger for blant annet flomhåndtering. 

Fylkesmannen har spørsmål om 

misforhold mellom ROS-analysen til 

planen og vannplanen for Forus. 

Kommunenes VA-avdelinger leverer 

konkrete innspill om endringer. 

 

Rådmennene har kvalitetssikret 

planforslaget og oppdatert faglig 

dokumentasjon med hensyn til urban flom 

og overvannshåndtering, særlig mht 

spørsmål fra Fylkesmannen. Konklusjonen 

er at planforslaget tilfredsstiller 200 års 

flom med klimapåslag, og at det ikke er 

påkrevd med fysiske tiltak for å sikre mot   

flom. Men planen må sikre arealer som 

vannet flyter ut i, og som er simulert i 

vannplan for Forus næringsområde. 

Rådmennene anbefaler å 

regulere hensynsone flom 

over eksisterende kanalmiljø 

og på golfbanen. 

 

En del av rekkefølgetiltakene 

for vannmiljø er tatt ut eller 

anbefales omgjort til 

grønnstruktur. 

Grønnstrukturen er enkelte 

steder redusert. 
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Temavis oppsummering av merknader Vurdering Konklusjon og eventuelt 

behov for tilleggshøring 

 

Noen av innspillene fra VA-avdelingene 

vurderes videre fram til sluttbehandling. 

Kommunene benytter anledningen som 

planen gir til å skaffe felles regelverk for 

dimensjonering og vannhåndtering i 

området.  

 

Anbefalingen om 

hensynssoner for flom 

utløser behov for 

tilleggshøring. 

Kombinert formål – bolig i kjerneområde 

Forussletta sør: 

Innspill om bolig i delfelt KJ4B 

I vurderinger lagt til grunn for uttegning av 

plankart, ble det anbefalt bolig kun øst for 

Fv. 44 Forussletta. Dvs i delområde KJ4B 

og KJ4E, og i kombinert formål KF1 utenfor 

kjerneområdet. Ved gjennomgang av 

endringer til tilleggshøring, viser det seg at 

bolig er lagt inn i feil delområde. 

Formål bolig utgår i 

delområde KJ4D. Formål 

bolig legges inn i delfelt 

KJ4B. Bestemmelsene 

oppdateres for å samsvare 

med rettingen.  

Utnyttingsgrad: 

Forus Næringspark og Næringsforeningen 

er blant mange som har uttalt seg kritisk 

til redusert utnyttingsgrad i deler av 

planområdet. 

 

Fylkesrådmannen kommenterer at det er 

forsvarlig å tillate 

kombinasjonsvirksomheter langs bussvei. 

Det begrunnes med at det er 

overkapasitet på arealer til kontorformål 

og at Regional næringsarealstrategi peker 

på begrenset areal til industri og 

kombinasjonsvirksomhet. 

Tallene for utbyggingspotensial er 

gjennomgått på nytt. Det viser seg at ulik 

bruk av metode og forutsetninger for 

utregningene gir ulike svar. Vi har funnet 

feil i alle beregningene, både 

høringsinstansene sine og 

prosjektgruppens. Konklusjonen er at 

utbyggingspotensialet i høringsutkastet er 

redusert med 550 000 – 600 000 m2 BRA 

sammenlignet med gjeldende 

reguleringsplaner. Basert på kriterier for å 

vurdere måloppnåelse, anbefaler 

rådmennene å øke utnyttingsgraden 

sammenlignet med høringsutkastet.  

Bestemmelser om 

utnyttingsgrad oppdateres. 

Det er få steder at 

endringene medfører økt 

utnyttingsgrad utover 

gjeldende planer. Totalt sett 

er endringene relativt store 

sammenlignet med 

høringsutkastet, og 

endringer sendes derfor på 

tilleggshøring. 

 

Parkering: 

Det er mottatt mange merknader om at 

anbefalt parkeringsnorm er for lav. Blant 

annet er Næringsforeningen og Forus 

Næringspark kritisk til planens 

anbefalinger om parkering. FNP 

begrunner med at Forus i liten grad er 

funksjonsblandet. 

 

Vi har også mottatt uttalelse fra grunneier 

der planforslaget foreslår nytt 

parkeringsanlegg ved kjerneområde 

Koppholen. 

Myndighetene er oppatt av om 

parkeringsnormen bidrar til å nå 

nullvekstmålet for personbiltransport.  

Foreslåtte bestemmelser om parkering tar 

utgangspunkt i en norm på 1 plass per 100 

m2, noe som er sammenlignbart med andre 

relevante områder. Fordi Forus har en stor 

eksisterende reserve, kan man fortsatt bygge 

mye med 0,3 plass per 100 m2 BRA før det 

nivået er nådd. Mottatte merknader belyser 

ikke problemstillinger det gir eller 

muligheter for å benytte denne ressursen 

for nye etableringer. 

 

Se kapittel 6.11 for mer grundig 

gjennomgang av temaet. 

 

Beregninger og vurderinger av 

måloppnåelse relatert til nullvekstmålet 

blir oppdatert når realistisk 

utbyggingspotensiale foreligger i 

konsulentrapport. 

Parkeringsnorm endres til 

0,5 p-plasser pr 100 m2 i 

bestemmelsene. 

 

Bestemmelsen om at 

parkering skal etableres i 

separate bygg felles for flere 

eiendommer innenfor 

kjerneområdene 

videreføres. 

 

Felles parkeringsanlegg ved 

Maskinveien utgår fra 

plankart og bestemmelser. 

Nyere tids kulturminner: 

Fylkesrådmannen gir faglige råd om at 

noen kulturminner bør vurderes for vern: 

Rest av flystripe på Equinor sin eiendom, 

sannsynlig flystripe der 

kommunegrensene Stavanger, Sola og 

Sandnes møtes. Faglig råd om å vurdere 

vern av flyverkstedshallen/heliporten, 

hovedkontoret til Statoil/Equinor og 

Rådmennene har vurdert muligheten for å 

bevare rest av flystripe ved Koppholen 7, 

men fraråder dette. Begrunnelsen er at del 

av flystripe på Forus sørvest (H570_1) 

allerede er regulert bevart i gjeldende 

reguleringsplan i Sandnes. 

Rådmennene har gjennomgått 

Kulturminneplan vedtatt av bystyret i 

Stavanger, og anbefaler som følge av 

Anbefalte endringer 

reguleres i plankart med 

hensynsone bevaring av 

kulturmiljø H570. 

 

Anbefalinger om nye 

retningslinjer i 

bestemmelsesheftet. 
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Temavis oppsummering av merknader Vurdering Konklusjon og eventuelt 

behov for tilleggshøring 

krigsminner nordvest for E39. I tillegg 

foreslås at en del av Foruskanalen 

bevares. 

denne nye objekter innarbeidet med 

hensynssone bevaring på plankartet og 

med tilhørende retningslinjer om bevaring. 

Anbefalte endringer utløser 

behov for tilleggshøring. 

Bestemmelser og retningslinjer: 

Det er mottatt merknader med konkrete 

forslag til endringer i bestemmelser og 

retningslinjer.   

Flere andre mindre justeringer og 

presiseringer er gjort i 

bestemmelsesheftet som gjøres 

tilgjengelig ved tilleggshøring. Dette er 

endringer som ikke anses vesentlige eller 

er rettinger uten at det utløser 

tilleggshøring. 

Bestemmelsene vil 

gjennomgås frem mot 

endelig vedtak av IKDP 

Forus, og ytterligere mindre 

endringer kan bli aktuelle 

før sluttbehandling av 

planen. 

Stenging av veier: 

Det er mottatt flere merknader som 

omhandler høringsforslagets anbefaling 

om å stenge Forusbeen og betydningen 

dette kan ha for adkomstmuligheter til 

eiendommene.  

Statens vegvesen anbefaler stenging av 

veiene fordi det løser framføring av 

bussveien. Trafikkvurderinger viser at 

stenging ikke fører til problemer på E39. 

Men påpeker behov for flere 

bestemmelser/rekkefølgekrav om 

stenging. 

Et konkret alternativ om stenging av 

Forusbeen sør ved Bærheim framføres i 

noen uttalelser. 

 

 

Argumentene mot stenging er forståelige 

utfra at næringslivet og grunneiere må 

omstille forventninger og vaner mht 

hvordan trafikksystemet på Forus skal 

fungere. Stenging av veier medfører 

usikkerhet hos de som berøres. 

Intern ringvei med tilknytninger til 

hovedveiene skal sikre at veisystemet 

fungerer for næringstransport. 

Planfaglig vurdering av merknader 

sammenholdt med gjennomførte 

trafikkberegninger er at det ikke 

framkommer nye argumenter som gjør at 

stenging ikke kan anbefales. Men 

rådmennene anbefaler at planen 

inneholder fleksibilitet og nok tid til å 

planlegge og gjennomføre tiltak som gjør 

at overgangen fungerer best mulig. 

 

Alternativt stengingsforslag som er 

mottatt, frarådes fordi det fjerner en 

veiarm i en overordnet samlevei 

(Forusbeen sør) slik at veisystemet blir 

mindre logisk. 

 

Ved tilleggshøring er 

planforslaget oppdatert for 

at stenging skal kunne 

gjennomføres på en god 

måte. 

 

Kommunene ønsker 

tilbakemelding på dette i 

tilleggshøringen, se omtale i 

kapittel 6 og oppdaterte 

bestemmelser om felles 

planer og rekkefølgekrav. 

Kjerneområdet Koppholen: 

Det stilles spørsmål ved opparbeidelse av 

kanaler, størrelse og omfang av plassrom, 

lokalisering av handelsareal, muligheten 

for en mer etappevis omforming av 

Forusområdet og planen oppfattes som 

for detaljert. Kravet om felles plan for 

kjerneområde Koppholen oppfattes som 

en hemsko for utviklingen av området.  

Kjerneområdet trenger flere komplekse 

avklaringer enn de andre kjerneområdene. 

Derfor er planen bearbeidet. 

Grøntdraget sør for Tvedtsenteret bør ikke 

oppfattes som et plassrom, det er en 

grønnstruktur som skal betjene mange 

funksjoner i en framtidig tett bebyggelse. 

Flomhensyn, stedsopplevelse, adskilte 

hovedruter for gående og syklende, samt 

adkomstveier til eiendommene skal løses 

innenfor grønnstrukturen og i kommende 

felles planer.  

Planforslaget er endret for 

kjerneområdet ved at de to 

hovedkvartalene i 

Tvedtsenteret omfattes. 

Deler av grønnstrukturen 

endres til næring. Se for 

øvrig kapittel 6 i saken. 

 

Detaljeringsgrad og krav om 

felles plan er endret etter 

vurdering av merknader. 

 

Kjerneområde Forussletta Nord og Sør, 

formål som tillates etablert: 

 

Fylkesrådmannen har fremmet faglig råd 

om at idrettsformål og fornøyelsespark 

ikke bør tillates i kjerneområdene. 

Begrunnelsen er at formålene, slik de er 

anbefalt, viser til store anlegg. Omfanget 

kan komme i strid med prioritering av 

Høringsutkastet tillot plassering av 

idrettsformål og fornøyelsespark i 

kjerneområdene øst for E39 hvor 

intensjonen var å tillate mindre anlegg i 

kombinerte områder, nært boligområder 

og tett opp mot høyverdig kollektivtilbud. 

Egnede arealer til slike funksjoner 

etterspørres i regionen. 

 

Endrede bestemmelser om 

formål utløser tilleggshøring. 
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Temavis oppsummering av merknader Vurdering Konklusjon og eventuelt 

behov for tilleggshøring 

annen næringsvirksomhet og kan således 

bryte med mål og hovedgrep i planen. 

 

2020park AS spiller inn at rammen for 

nærservice i kjerneområde Forussletta 

nord bør økes. Gjeldende regionalplan har 

arealramme for nærservice på 500 m2 

BRA. 

Rådmennene anbefaler å etterkomme 

fylkesrådmannens råd. Dette er redegjort 

for i kapittel 6 i saken. 

 

Samme gjelder forslag om endringer 

vedrørende nærservice. 

Flytting av Renovasjonen IKS til LNF-

formål sør for golfbanen: 

Forslaget framføres av Renovasjonen IKS 

og noen andre aktører. Med bakgrunn i at 

virksomheten i dag er plassert på 

Svanholmen 3 i kjerneområdet 

Koppholen, og at den eiendommen 

ønskes realisert itråd med intensjonen 

med kjerneområdet.  

Forslaget har blitt tatt opp tidligere i 

planprosessen og er drøftet og frarådt i 

forbindelse med hovedhøringen. Saken er 

omtalt i planbeskrivelsen (eget vedlegg 

ved hovedhøring). 

 

Det framkommer ingen nye argumenter 

som gjør det aktuelt å endre konklusjonen. 

IKDP Forus bør ikke 

omdisponere LNF formål til 

næring.  Renovasjonen IKS  

bør gjøre tomtesøk innenfor 

områder avsatt til utbygging 

i byområdet. 

Koordinere oppfølging av planen: 

Det er kommet flere merknader med 

motstand til bestemmelser om 

koordinering mellom kommunene ved 

oppfølging av planen. Dette gjelder 

hovedsakelig dispensasjoner og 

detaljreguleringer med avvik fra IKDP 

Forus.  

Rådmennene har vurdert følgende: 

Planen utarbeides og skal vedtas av tre 

kommune- og bystyrer. Det stilles derfor 

forventninger om likebehandling på tvers 

av kommunegrensene. Og at kommunene 

finner gode og effektive rutiner for 

oppfølging. Planer innenfor IKDP Forus 

sendes allerede på høring til 

nabokommunene.    

Bestemmelsene og andre 

løsninger vil vurderes 

ytterligere frem mot vedtak 

av IKDP Forus.  

 

4.3.4 Fase 4: Tilleggshøring 
Planforslaget ved tilleggshøring er endret innenfor de tema der det har kommet mange innspill i 
høringen. Tema som er viktig for å sikre måloppnåelse i henhold til overordnede samfunnsmål, er 
fortsatt høyt prioritert. Generelt er tema som berører mål om miljøvennlig mobilitet fortsatt 
prioritert, mens tema som berører mål om stedskvaliteter er lavere prioritert i det reviderte 
planforslaget. 
 

De største endringene: Mindre grønt og høyere utnyttelse 

Mindre grønt 

De største endringene på plankartet er at flere områder som var foreslått omdisponert til 

grønnstruktur, foreslås endret tilbake til byggeformål. Det gjelder noen større arealer i 

kjerneområdet Koppholen og noen områder på Forus øst og Lura. Grønnstrukturen som beholdes 

ved tilleggshøring, er prioritert utfra behovet for attraktive forbindelser for gående og syklende.  

 

Høyere utnyttelse 

Den andre store endringen er at utnyttingsgraden økes både langs bussvei utenfor kjerneområdene, 

og i de ytre områdene som er tiltenkt industriformål. Arealstrategien med soner for ulike 

næringskategorier og etablering av kjerneområdene beholdes i planen. 

 
Oppsummering av andre endringer 
Følgende endringer har blitt gjennomført:  

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

• Utnyttingsgraden øker flere steder, men arealstrategien opprettholdes 

• Grønnstruktur er redusert flere steder i planområdet 
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• Flomhensyn ivaretas ved at arealer sikres med hensynssoner 

• Flere rekkefølgetiltak har endret innhold eller fjernes 

• Formål og arealrammer som tillates i kjerneområdene justeres 

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

• Plasskrevende varehandel videreføres som i gjeldende planer 

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

• Bestemmelser om sykkelparkering er oppdatert etter innspill fra styremedlemmer 

• Nyere tids kulturminner søkes bevart gjennom hensynssoner 

• Klimahensyn, kaldluftdrenering er vist på plankartet med hensynssone 

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

• Plankart med temakart, revidert 23.01.2019 

• Bestemmelser og retningslinjer, revidert 23.01.2019 

• Konsekvensutredning med nytt kapittel om endringer, revidert 11.12.2018 

• Notat om begrunnelse om nødvendighet av rekkefølgetiltak og tilordning, revidert 24.01.2019 
 
Det henviser til kapitel 6, avsnitt 6.1 der de viktigste planendringer er nærmere omtalt.  
 

4.3.5 Fase 5. Sluttbehandling 
Etter tilleggshøringsperioden var over i mars 2019, hadde kommunene mottatt 38 merknader. Alle 
merknadene er oppsummert og vurdert med hensyn til endringer i revidert planforslag. Notat der 
alle merknader er oppsummert finnes i eget hefte. Rådmennenes samlede oppsummering, 
vurderinger og anbefalinger er ferdigstilt frem mot sluttbehandling av IKDP Forus. Tabellen nedenfor 
viser en kort oppsummering av innkomne tema og vurderinger.   
 

Tema Merknader 

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

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

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

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

Kontorandel Økt utnyttingsgrad, kombinert med redusert maksimal kontorandel vurderes som positiv da 
områdets samlede kapasitet opprettholdes. Det er likevel usikkerhet vedrørende konsekvenser 
for kjerneområdene og i hvilken grad prioriteringen av disse blir svekket. Fylkesutvalget anbefaler 
at planen evalueres etter en viss virketid for å vurdere om kjerneområdene oppnår en prioritering 
og utvikling i tråd med planens grunntanke. 
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Tema Merknader 

Fylkesmannen står ved vår tidligere støtte til opprettelsen og prioriteringen av et tydelig 
avgrenset antall kjerneområder framover, og maner til tydelig prioritering av disse gjennom å 
redusere maksimal tillatt kontorandel utenfor kjerneområdene. 
 
Noen mener at regulering av kontorandel er meningsløs, utbyggere bør motiveres til å planlegge 
bygg det er behov for. Ønsker å tillate høyere kontorandel der det allerede er etablert 
kontorbebyggelse. Kritisk til endringen i tillatt kontorandel. Det bør legges opp til en fleksibilitet i 
planen som utfordrer utviklerne til å finne gode løsninger og ikke låser dem til å utvikle bygg 
markedet ikke ønsker. 
  

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

Rekkefølgetiltak og 
andre utbyggings-
kostnader 

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

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

Hensynssone 
bevaring 

Hensynssone på tomten der Statoil hovedkontor ble etablert bør utgå eller reduseres i areal. 
Hensynssone mangler på en av kanonstillingene på Forus nordvest. 

Flomhensyn, 
overvanns-
håndtering 

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

Kjerneområder 
generelt 

Fylkeskommune og Fylkesmannen om å vurdere maksimal tillatt utnyttelsesgrad innenfor de ulike 
underformålene, for å påse at det nettopp er kontorandelen som prioriteres framfor handel og 
tjenesteyting som i større grad konkurrerer med sentrumsområdene. 

Koppholen 
kjerneområde, 
utbyggings-
muligheter, 
grønnstruktur og 
veiløsninger 

Ønske om at kjerneområdet Koppholen tar med flere naboeiendommer. 
Ønske om at de deler som ved 1. gangsbehandling av planen var omfattet av kjerneområdet 
Koppholen skal inkluderes i kjerneområdet til sluttbehandling. 
Innspill om kvartalsinndeling og formålsgrenser i kjerneområdet. 
 
Stenging av Forusbeen må tas ut av planen. Vurdere alternative måter å løse kryssing av 
bussveien i treghetspunktet og et ev. behov for reduksjon av trafikk gjennomkjerneområdet 
Koppholen. Forslag til endret tekst i bestemmelse om stenging av Åsenvegen og omlegging av 
Forusbeen. 
Fylkesrådmannen aksepterer at valg av trafikkløsning i Koppholen avklares på detaljplannivået, 
forutsatt at Tvedt-planen ikke foregriper løsninger. 
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Tema Merknader 

Statens vegvesen mener at vedtaket om å utsette endelig valg av løsninger for adkomster og 

bussvei frem i tid er klart uheldig. Gir faglig råd om at dette håndteres i kommunedelplanen, hvor 

de mener disse vurderingene hører naturlig hjemme. 

 
Rfk og Fylkesmannen anbefaler å vise maksgrense for ulike formål i kombinerte formål, for å få 
fram at det er kontorandelen som skal prioriteres høyt. 
 
Fylkesutvalget viser til tidligere behandling av detaljplan for Tvedt. 

Endringsforslag ved 
og øst for 
travbanen 

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

 

Oppsummering av andre endringer 
Følgende endringer har blitt gjennomført:  

• Stenging av Forusbeen har blitt tatt ut av planen. 

• Kjerneområde Kj2 Koppholen har blitt utvidet med to felt.  

• Bestemmelsene har blitt redaksjonell oppdatert.  
 
Det henvises til kapitel 6, avsnitt 6.2 der de viktigste planendringer etter tilleggshøringen er 
nærmere omtalt.  
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5 Innhold i planforslaget 
Samfunnsdelen i IKDP Forus inneholder overordnende mål, strategier og forslag til oppfølgingspunkt 

som skal lede frem mot måloppnåelse. Rådmennene gir en begrunnelse for hovedgrepene i 

planforslaget i dette kapitlet, herunder hovedmål, strategier og virkemidler som er tatt i bruk for å 

realisere planens mål.  

 Hovedmål  
IKDP Forus inneholder tre omforente hovedmål for den langsiktige utviklingen i Forusområdet. 

Hovedmålene gir en retning for den langsiktige utviklingen i Forusområdet i et 15-års perspektiv. 

Hovedmålene er resultat av bestillinger i vedtatt planprogram, planprinsipp og nasjonale og 

regionale føringer som ligger til grunn for planarbeidet. Følgende hovedmål er lagt til grunn i IKDP 

Forus: 

5.1.1 Hovedmål 1: Forus og regionen skal bli mer attraktiv for næringsutvikling  
Det har vært et omforent mål for planarbeidet fra planarbeidets oppstart at IKDP Forus skal styrke 

Forus som regionalt næringsområde. Næringsområdet skal fungere i et godt samspill med 

regionenes øvrige næringsområder.  

 

5.1.2 Hovedmål 2: Forus skal være et godt sted å bo og jobbe 
Det er et mål i planen at Forus skal oppleves som et attraktivt næringsområde for de som jobber der. 

Området skal også oppleves som trivelig for de som bor der og besøkende til området. Et viktig tema 

er tilrettelegging av sosiale møteplasser, gang og sykkelforbindelser og grønne kvaliteter.  

 

5.1.3 Hovedmål 3: Forus skal være et klimavennlig næringsområde  
Lokale, regionale og nasjonale mål innen miljø og klima er lagt til grunn for IKDP Forus. Planen skal 

svare ut mål om nullvekst i personbiltransporten og klimaforliket som forutsetter 30 % reduksjon av 

klimagassutslipp i 2030 med utgangspunkt i 1990 nivå. 

 

 Strategier og virkemidler 

5.2.1 Innledning 
Strategier 

Strategiene i IKDP Forus beskriver hvordan kommunene skal sikre måloppnåelse for de tre 

hovedmålene. I dette kapittelet i planbeskrivelsen gis en beskrivelse av strategiene og hvordan disse 

er fulgt opp med virkemidler i planen. Kapittelet inneholder også beskrivelse av forventet 

måloppnåelse av strategiene, og strategienes oppfølging av nasjonale- og regionale føringer. 

Forventede konsekvenser av strategiene og virkemidler som er tatt i bruk i kommuneplanens 

arealdel, fremgår av KU som er vedlegg til planen. Kapittel 8 i planbeskrivelsen viser en kort 

oppsummert av KU. 

 

Ut fra hovedmålene er følgende strategier lagt til grunn i IKDP Forus: 

1. Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer 

2. Etablering av kjerneområder  

3. Økte andeler miljøvennlige transportformer 

4. Energinøytralt Forus 

5. Styrking av blågrønne strukturer og klimatilpasning. 

6. Smart Forus 

Strategiene utdyper hvordan kommunene vil følge opp de langsiktige hovedmålene.  
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Virkemidler 

Virkemidler i kommunedelplanen er verktøy som sikrer gjennomføring av IKDP Forus. Virkemidlene 

gir rammer for bruk og vern av arealer. Virkemidler kan deles opp i følgende elementer. 

• Arealdelen: plankart og bestemmelser. Her er de arealmessige og synlige grepene formulert. 

Disse virkemidlene er som regel fysiske inngrep som fører til endringer i omgivelsene. 

• Samfunnsdelen. Her er tiltak på et strategisk / politisk nivå omtalt.  

• Handlingsdelen. Denne plandelen omtaler konkrete oppfølgingspunkt til planen.  

 

Innen samfunnsdelen, arealdelen og handlingsdelen finnes det stort sett 3 typer virkemidler:  

• Fysiske virkemidler. Harde virkemidler er fysiske inngrep som følger opp planforslaget. 

Eksempler er å etablere nye felt, øke utnyttelsesgraden, etablere grøntdrag, nye vann eller 

lignende. Harde virkemidler er tiltak/plangrep som endrer det fysiske miljø. Disse virkemidlene 

brukes mest i plankart og bestemmelsene. 

• Organisatoriske virkemidler. Myke virkemidler er virkemidler som ikke har (direkte) fysiske følger 

for omgivelsene, men allikevel følger opp planforslaget. Myke virkemidler er ofte organisatorisk 

(samarbeid, etablering av sosiale nettverk, aktivitetsnivå, utdanningsnivå, politikk). Myke 

virkemidler er mest oppsummert i samfunnsdelen og handlingsdelen av IKDP Forus. Eksempler 

er å opprette styringsgrupper, samarbeidsnettverk, å stimulere utvikling med mer. 

• Økonomiske virkemidler. Kommunene kan sammen bli enige om å gi anbefalinger om 

økonomisk innsats, som en bestilling til kommunenes økonomiplaner. 

 

5.2.2 Strategi 1: Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer  

5.2.2.1 Hovedgrep med begrunnelse 

Hovedgrepet om tilrettelegging for industri og kombinerte næringer er kort fortalt: 

• Sikre tilstrekkelig arealer til slike formål 

• Økt forutsigbarhet 

• Samarbeid med næringslivet 

 

Planen skal gi et godt rammeverk for industrivirksomheter og virksomheter der kontor- og 

industrivirksomheter blir kombinert. Eksisterende virksomheter skal ivaretas og gis forutsigbarhet, 

samtidig som planen skal gi rom for den forutsigbarhet og fleksibilitet nye virksomheter trenger for å 

etablere seg på Forus. Planen skal tilby nok arealer til alle næringskategoriene. Satsingen på industri 

og kombinerte næringer i Forusområdet er basert på behovsvurderinger og avklaringer om 

næringsområdets funksjon og beliggenhet i regionen. Satsingen bygger videre på arbeidet som er 

gjennomført av ulike myndighetsorganer i vår region og finnes i dokumenter som: 

• Regionalplan Jæren (inkludert nyere dokumenter ifm planoppstart om revidering). 

• Regional næringsarealstrategi for Stavanger- regionen (Greater Stavanger, mai 2015). 

• Strategisk næringsplan 2018-2025 (8 desember 2017, Greater Stavanger). 

 

Hvorfor legge til rette for industri og kombinerte næringer? 

Det er vurdert behov for å reservere areal til industri og kombinerte næringer i Forusområdet. 

Planarbeidet i IKDP Forus, samt Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen, har vist at der 

er overskudd på arealer egnet til høy tetthet med nærhet til bussveiene. Det er mer utfordrende å 

sikre arealer til industriformål eller kombibedrifter. Hvis etablert praksis fortsetter, det vil si at 

enkelttomter selges til bedrift eller eiendomsaktør som utvikler hver eiendom med høy 

utnyttingsgrad, kan arealtilgangen til industriformål bli svært redusert innen utgangen av 

planhorisonten. For å sikre nok arealer til slike formål, velger kommunene å aktivt å legge til rette for 
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mer arealkrevende virksomheter i området, også på delstrekk langs bussveiene utenfor 

kjerneområdene. 

 

En viktig bakgrunn for innsatsen på industri og kombinerte næringer er også at industrinæringene 

står overfor store omstillinger med smart, digitalisering, robotisering og globale trender. IKDP Forus 

håndterer usikkerheten med å tilby tilstrekkelig arealer i ulike delområder for disse virksomhetene.  

 

Bakgrunn  

Hva er næring? 

Kontor næringer:   

Arealintensive næringer, eller arbeidsplassintensive næringer, består primært av bedrifter som 

driver ulike former for kontorbasert virksomhet. Bedriftene søker mot urbane og sentrale områder 

med nærhet til arbeidskraft og kunder. Bedriftene har preferanser for lokalisering i områder med 

høy kollektivdekning (kilde: Asplan Viak, 2007). 

 

Industri næringer: 

Arealkrevende bedriftsrettede næringer består primært av vareproduserende bedrifter og bedrifter 

som driver med lager/engros og transport (kategori 3 næring). Disse bedriftene vil først og fremst 

være opptatt av nærhet til det overordnede vegsystemet og gode forhold for nærings- og 

godstransport. Enkelte av bedriftene er virksomheter som kan påføre omgivelsene negative effekter 

i form av støy, støv, lukt eller ulike grader av risiko. De er derfor avhengig av en lokalisering som 

sikrer dem langsiktig og effektiv skjerming i forhold til boligutbygging. Bedriftene er følsomme 

overfor store transportkostnader (kilde: Asplan Viak, 2007). 

 

Kombinerte næringer:   

Arealintensive kontorbaserte bedrifter og store arealkrevende industribedrifter utgjør to 

ytterpunkter. Det store flertall av virksomheter plasserer seg mellom disse to ytterpunktene. 

Bedriftene har behov for kombinasjonsbygg tilpasset både lager, produksjon og kontor (kategori 2 

næring). Disse bedriftene søker nærhet til veletablerte næringsområdene hvor de finner både 

kunder og leverandører. En tydelig skjerming mot boligområder er ofte et ønske. Nærhet til det 

overordnede vegsystemet er viktig og de ønsker ikke store innslag av privattransport i sine 

nærområder som gjør næringstransporten vanskelig (kilde Asplan Viak, 2007). 

 

Lokalisering Forus 

Forusområdet ligger sentralt i regionen med god transporttilgjengelighet for bedrifter. Forus er det 

eneste området i regionen som er etablert med hele spekteret fra høy til lav arbeidsplassintensivitet 

i bedriftene, noe som gir bedriftsfordeler. Området har særlige muligheter for å ivareta behovene til 

bedrifter med få ansatte i tillegg til kontorvirksomheter. Området ligger også sentralt med tanke på å 

hente arbeidskraft og for å tilby tjenester til byområdet. 

 

5.2.2.2 Virkemidler i IKDP Forus, arealdel (endring fra dagens kommuneplaner) 

Virkemiddel 1. Lokalisering av ulike type næringer 

Planen legger opp til følgende arealfordeling: 

• Kjerneområder. Det legges til rette for virksomheter med høy andel arbeidsplasser og intensitet 

nær utvalgte holdeplasser langs bussveien (kjerneområde, strategi 2). Området har best 

kollektivtilgjengelighet.  
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• Kontorandelen er tilpasset bygeområdenes funksjon. I kjerneområdene tillates at hele bygg 

benyttes til kontorformål. Bygg med mer enn 70 % av samlet BRA til kontorformål skal 

plasseres i kjerneområdene.  

• Utnyttingsgrad i kjerneområdene varierer stort sett mellom 200 % BRA og 400 % BRA. De 

fleste delfelt i kjerneområdene skal ha et maksimum utnyttelsesgrad på 250-300% BRA. I 

gjeldende reguleringsplaner har kjerneområdene utnyttingsgrad på 150-220 % BRA. 

• Influensområde bussvei. Innenfor influensområde bussvei (400 meter avstand til begge sider fra 

senterlinje bussvei) legges det til rette for virksomheter med mellomstor andel arbeidsplasser og 

intensitet. Grepet sikrer god arealtilgang til disse næringene. Innenfor denne sonen legges til 

rette for kombinasjonsvirksomheter industri – kontor og rene industrivirksomheter (dvs. 

virksomheter for lager eller produksjon med få ansatte).  

 

Avgrensning fremgår på plankartet med to bestemmelsesområder: 

o IBV - Indre bussveisone 

o YBV – Ytre bussveisone.  

Naturlig og presis avgrensing av Indre og Ytre bussveisoner avklares gjennom 

detaljreguleringsplan. Der mer enn 50% av en eiendom ligger innenfor en sone, skal hele 

eiendommen legges inn i sonen.  

 

Det tillates inntil 60% kontorformål av samlet etablert BRA pr tomt. Frittstående kontorbygg 

tillates kun oppført som supplement til industri/lagerbygg på samme tomt. Innenfor felt N2 og 

N3 tillates det oppført frittstående kontorbygg. 

 

Det tillates følgende BRA innenfor de ulike bussveisonene:  

Sone Minimum utnyttelsesgrad Maksimum utnyttelsesgrad  

IBV - Indre bussveisone 70 % BRA 190 % BRA  

YBV - Ytre bussveisone 70 % BRA 165 % BRA 

 

Det er ellers satt av to untakksområder N2 og N3.  

o N2 gjelder Svanholmen 8 (Equinor Forus Vest). Her er det en nylig vedtatt reguleringsplan 

(2016) som tillater en høyere grad av utnytting (200%) enn planlagt i IKDP Forus (190%). Det 

har blitt vurdert å innlemme eiendommen i kjerneområde Koppholen, men dette ville ha 

hatt konsekvenser for tillatt kontorandel og en tyngre belastning av rekkefølgetiltak. 

Kjerneområde Koppholen er dessuten allerede stort, ytterlige utvidelse ble frarådet. 

o N3 gjelder Grenseveien 6 ABP. Dette området er nært tilknyttet grønstruktur og 

boligområder og noe bedre tilknytning til ny bussvei enn overordna vegnett. Disse faktorer 

utgjør at attraksjonen for kombinasjonsbedrifter er sannsynlig lavere en i andre deler av 

bussveien – som har bedre tilknytning til overordna vegnett. Det foreslås utnytting på 200%.  

o Kontorandelen beholdes på 60% som i de andre deler av bussveisonene.  

 

Sone Minimum utnyttelsesgrad Maksimum utnyttelsesgrad  

N2 og N3 70% BRA 200 % BRA 

 

Utnyttelsesgrad generelt sett er satt ned til 190 % (redusert fra maks. utnyttelsesgrad på 200 % i 

gjeldende reguleringsplaner). 
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Planen gir rom for at eksisterende kombinasjon og industri virksomheter kan bli værende ved 

bussveien. En slik lokalisering kan også begrunnes av hensyn til områdekarakter og 

utfyllende/supplerende funksjon med andre virksomheter.  

 

 
Figur 12. Avgrensning av influensområde for kombinerte virksomheter, 400 meter til hver 
side fra senterlinje bussvei. 

• Industriområde. Utenfor kjerneområdene og influensområde bussvei, legges det til rette for 

plasskrevende virksomheter som er avhengig av næringstransport og biltilgjengelighet. Disse 

områdene egnes best til industri. Virkemidler for å unngå at dette blir rene kontorvirksomheter 

må benyttes. Gjennom tilretteleggingen er målet at kommunene og næringslivet skal oppnå 

«omforming» av etablerte industrieiendommer til fortsatt industriformål med mer effektiv 

arealbruk der flere eiendommer utvikles samlet. Dette er områder uten bussveitilbud, og her 

tillates inntil 15% kontorformål, av totalt BRA. Minste utnyttelsesgrad er satt til 40 % BRA, maks. 

utnyttelsesgrad er satt til 150 %. 

 

Virkemiddel 2: Fortetting og videreutvikling 

Det legges til grunn i planen at utvikling og vekst innenfor kombinerte næringer og industrinæringer 

(tradisjonelt betegnet som plasskrevende virksomheter) skjer gjennom fortetting og videreutvikling 

av eksisterende næringsområder og reservering av områder til industri og kominasjonsvirksomheter. 

 

Kommunene ser ikke behov for utvidelser av næringsareal på jomfruelig mark, jfr også konklusjon i 

Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen. Utvidelse av areal er ikke nødvendig for å 
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tilfredsstille arealbehovet. Det er fram til 2040 tilstrekkelig ledig kapasitet for alle næringskategorier. 

Regionalplan Jæren viser Golfbanen reservert til framtidig næringsareal. Ved behandling av 

planprinsipp ble det konkludert med at Golfbanen og Travbanen ikke skal utvikles til 

utbyggingsformål i IKDP Forus. Det ble begrunnet med at det ikke er behov for mer utbyggingsareal 

innenfor planhorisonten 2040. IKDP Forus følger delvis opp intensjonen i regionalplanen ved å vise 

en avgrenset hensynssone med 200 meters bredde langs bussveien. Arealet innenfor hensynssonen 

er på grunn av beliggenhet egnet til kombinerte virksomheter (nær bussveien). Behov for mer 

næringsareal må dokumenteres før utvikling kan skje. Øvrige deler av Golfbanen og LNF-arealet sør 

for Golfbanen opprettholdes til idrettsformål og LNF i IKDP Forus. Omdisponering skjer ikke innenfor 

planperioden og er derfor ikke vurdert nærmere  

 

Mulighet for økt arealutnyttelse i områder med arealkrevende virksomheter begrunnes med at 

Forusområdet er stort med mye ubebygde arealer på enkelte tomter. Ubrukt areal (regulert, 

restareal, parkeringsareal osv.) per tomt gir muligheter for fortetting. Det kan synes vanskelig på 

kort sikt å ta i bruk ledig kapasitet på tomter til fortetting. Som langsiktig strategi er det viktig å 

tenke fortetting og bedre utnyttelse av tomtene både for å gi utvidelsesmuligheter for eksisterende 

virksomheter, men også for mulig etablering av nye virksomheter. Å jobbe med dette i samarbeid 

med næringslivet er en oppfølgingsoppgave som er omtalt i Handlingskapittelet i Samfunnsdelen. 

 

Intern flytting av virksomheter kan være nødvendig for å oppnå fortetting. For å lykkes med 

fortetting og omforming bør det være balanse mellom tilgjengelig utviklingsareal og etterspørsel. 

Ved passende arealreserve oppnås fortetting og omforming – og dermed effektiv arealbruk som 

passer målene for samfunns- og arealplanlegging. Ikke utvidelse av næringsområdet på Forus bidrar 

positivt til å nå mål om fortetting og transformasjon. Rådmennene konkluder med at virkemidler 

som er formulert under arealstrategiene vil styrke hovedmålene i IKDP Forus. 

 

Tetthetskrav (eksklusiv kjerneområdene) 

Planen tilbyr et stort spenn i tillatt utnyttingsgrad i industriområdene. Dette er fordi virksomhetene 

er ulike og det er usikkert hvordan framtidens industrivirksomheter ser ut. Planen gir rom for relativt 

høy utnyttelse også i industriområdene, men setter et lavt nivå på tillatt areal som kan utnyttes til 

kontorformål. 

 

Sone Min utnyttelse av tomt Maks utnyttelse av tomt 

IBV – Indre bussveisone 70% BRA 190 % BRA 

YBV - Ytre bussveisone 70% BRA 165% BRA 

Utenfor 400 m fra bussvei  40% BRA 150% BRA 

 

Virkemiddel 3: Rekkefølgekrav 

Planen pålegger færre rekkefølgetiltak i industri og kombibedriftsområdene enn i kjerneområdene. 

Beregninger viser at der er stort utbyggingspotensiale for kombibedrifter langs bussveiene utenfor 

kjerneområdene. Dette er bedrifter som kan ha behov for mange ansatte, og planen tillater relativ 

stor andel kontorformål. Det er relevant å forvente at disse bedriftene har stort behov for ny 

infrastruktur til gående og syklende. Utenfor kjerneområdene har bedriftene større behov for 

infrastruktur til gående og syklende enn grønnstruktur og vannmiljø. Virksomheter som er plassert 

utenfor kjerneområdene skal ha gode gang- og sykkelforbindelser inn til kjerneområdene for å 

kunne benytte tilbudene som finnes der. 

 

Kapitel 7 omtaler hvordan planforslaget lar seg gjennomføre og hvilke rekkefølgekrav gjelder.  
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Virkemiddel 4: Miljøkrav, tilpassing til naboer og støykrav 

Forus skal tilby muligheter for næringslivet til å drive aktivitet som kan medføre støy, luktulemper og 

faremomenter. Det kan tillates hvis virksomhetene holder aktiviteten innenfor rammer som sikrer at 

ulempene ikke blir større enn det omgivelsene kan tåle. Planen stiller krav som skal sikre 

forutsigbare rammer for næringslivet og for støyfølsomme nabofunksjoner, for eksempel boliger og 

barnehager. 

Annet lovverk stiller krav som skal redusere risiko for ulykker mm. Uheldig naboskap mellom 
virksomheter kan medføre risiko hvis virksomhetene ikke kjenner til hverandres aktivitet. Eksempel 
er lagring av eksplosive stoffer og industri som kan utløse brann og eksplosjon. Bestemmelse sier at 
virksomheter skal levere dokumentasjon om potensiell fare som legges inn i et feles «Register over 
lagring eller produksjon med potensiell fare». Her dokumenteres virksomhet som alene eller i 
kombinasjon med andre virksomheters lagring/produksjon medfører mulig fare for menneskers liv 
og helse. 

Man kan aldri forutsette at registeret vil gi en fullstendig oversikt over alle virksomheter som kan ha 

farlig gods eller drift. Gjennom høringen er det ønskelig å få tilbakemelding på om det lar seg gjøre å 

etablere et slikt register for planområdet, og hvilken nytte det kan ha. 

 

Virkemiddel 5: Oppfølging i Handlingsdelen 

Som en ytterligere innsats er det også lagt til grunn i strategier og handlingsdel at kommunene vil ta 

initiativ til arbeidsformer der offentlige og private aktører samarbeider om å identifisere de viktigste 

behovene som vil stimulere til videre næringsutvikling og å inngå en forpliktende arbeidsdeling om 

gjennomføring. Forusområdet har allerede et godt utgangspunkt for samarbeid. Gjennom Forus 

næringspark har det offentlige allerede etablert et apparat for å ta medansvar i et slikt samarbeid. Et 

virkningsfullt samarbeid må videreutvikles, og ved behov finne nye former og eventuelt inkludere 

flere og nye aktører. 

 

5.2.2.3 Forventet måloppnåelse i IKDP-Forus  

Kommunene vurderer at virkemidlene nevnt ovenfor gir måloppnåelse for planens strategi om å 

tilrettelegge best mulig for industri og kombinerte næringer. 

 

Tilrettelegging for industri og kombinerte formål 

Hovedmål Oppfølging 

Hovedmål 1: Forus og regionen skal bli mer 
attraktiv for næringsutvikling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kommunen vurderer at ved å definere noen 
områder til kontorvirksomheter og andre til 
kombinerte næringer og 
industrivirksomheter, skal Forus fortsatt 
være attraktivt for næringslivet. 
Næringslivets lokaliseringspreferanser 
vektlegges og virksomhetene tillates på 
egnet sted for deres behov. 

• Ulik utnyttingsgrad og kontorandel inviterer 
til tilpassing til næringslivets behov og 
nyskapende former av næring. 
Arealberedskap bidrar til å dekke regionens 
behov for næringsareal for kontor, industri 
og kombinerte næringer i og ut over 
planperioden. 
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Tilrettelegging for industri og kombinerte formål 

Hovedmål Oppfølging 

Hovedmål 1: Forus og regionen skal bli mer 
attraktiv for næringsutvikling  
 
 
 

• Arealberedskap muliggjør nyetablering av 
nye virksomheter (spesielt 
kombinasjonsvirksomheter og 
kontorvirksomheter). 

• Varierte krav til tomteutnyttelse legger til 
rette for alle typer næringskategorier og 
miljøvennlig reisemiddelfordeling. 

Hovedmål 2: Forus skal være et godt sted å bo 
og jobbe 

• Avklaring om hvilke områder som avsettes 
til industri og kombinerte formål gir 
forutsigbarhet og mulighet for å sikre 
tilstrekkelig avstand mellom boliger og 
næring med tilhørende støy og trafikk som 
er vanskelig å forene med gode bomiljø 

Hovedmål 3: Forus skal være et klimavennlig 
næringsområde  
 

• Planforslag støtter opp om å øke andeler 
miljøvennlig transport ved å plassere 
arealer med høy tetthet i kjerneområdene, 
og høy arbeidsplasskonsentrasjon tettest på 
kollektivaksene og bussveien. 

• Arealstrategi basert på justert veinett 
prioriterer framkommelighet for 
næringstransport for arealkrevende 
virksomheter med få ansatte og 
kollektivtransport for virksomheter med 
mange ansatte.  

 

5.2.2.4 Oppfølging av nasjonale/regionale føringer 

Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer 

Nasjonale mål Oppfølging / måloppnåelse 

Nasjonale miljømål 

• Forurensing skal ikke skade helse og miljø. 

• Utslipp av helse- og miljøfarlige stoff skal 
stanses. 

• Veksten i mengden avfall skal være 
vesentlig lavere enn den økonomiske 
veksten, og ressursene i avfallet utnyttes 
best mulig gjennom materialgjenvinning og 
energiutnytting. 

• Sikre trygg luft. Basert på dagens 
kunnskapsstatus blir følgende nivå sett på 
som trygg luft: - Årsmiddel PM10: 20 μg/m3 
- Årsmiddel PM2,5: 8 μg/m3 - Årsmiddel 
NO2: 40 μg/m3. 

• Støyplager skal reduseres med 10 % innen 
2020 i forhold til 1999. Tallet på personer 
utsett for over 38 dB innendørs støynivå 
skal reduseres med 30 % innen 2020 i 
forhold til 2005. 

 

• Bestemmelser sikrer miljøtiltak som 
beskytter spesielt vannmiljøet.  

• For øvrig gjelder generelt lovverk som for 
eksempel Forurensingsloven som sikrer et 
godt miljø.  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Nasjonale retningslinjer om støy er sikret i 
bestemmelsene.  
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Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer 

Nasjonale mål Oppfølging / måloppnåelse 

Kgl.res. 12.06.2015 (nasjonale forventninger 
om jordvern) 

• Attraktive og klimavennlige by- og 
tettstedsområder (samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging, et framtidsrettet 
og miljøvennlig transportsystem, levende 
by- og tettstedssentre, helse og trivsel). 

• Planforslag bygger opp mot en samordnet 
plan for areal og transport, der 
industribedrifter får best tilgang til 
veikapasiteten og kontorvirksomheter best 
tilgang til høyverdig kollektivtilbud. 

• Planforslag legger til rette for 
arbeidsplasser med gode 
uteoppholdsarealer og sykkelruter mellom 
hjem og jobb. 

Kgl.res 26.9.2014 (statlige planretningslinjer 
for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging) 

• Retningslinjene framhever at fortetting, 
transformasjon og redusert arealforbruk er 
viktig for å nå statlige mål.  

 

• Planforslag er rettet på et redusert 
arealforbruk. Det legges ikke til rette for 
nye næringsarealer, men det er en strategi 
på omforming av eksisterende areal. Asplan 
Viak har lagt et notat ‘Beregning av 
realistisk utbyggingsareal og kostnadsbidrag 
pr m2 BRA IKDP Forus’ og har kommet fram 
at en betraktelig del av bygninger på Forus 
vil nå sitt økonomisk levetid mellom 2020 
og 2030 og med det vil gi rom for 
omforming. Arealstrategien i planen 
stimulerer fortetting langs indre 
bussveisonen og innenfor kjerneområdene. 
Planforslag stimulerer dermed gjenbruk / 
omforming av bygninger og fortetting 
framfor å bygge på nye arealer.  

Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023 

(18.06.2013)  

• Konsentrert arealbruk skal begrense 
transportbehovet og bygge opp om 
nullvekst- målet for personbiltrafikk. 

• Arealstrategien legger opp til redusert 
bilbruk og økt andel gående og syklende og 
buss. 

 

Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer 

Regionale mål Oppfølging / måloppnåelse 

Regionalplan Jæren 

• Rammer for arealutviklingen på Jæren fram 
mot 2040 gjennom mål om forsterket 
samordnet areal- og transportplanlegging, 
attraktiv og inkluderende stedsutvikling og 
miljøvennlige transportformer. 

• Regionalplanen legger føringer om at 
arealutviklingen skal prioriteres inn i 
byutviklingsakser med gang- og 
sykkelavstand til høyverdig bussvei og 
jernbane. 

• Konsentrert utbygging av arbeidsplass-
intensive næringsvirksomheter og boliger 
er viktig i kollektivknutepunkt og 
stoppesteder. 

• Planen støtter opp mot en arealstrategi der 
arbeidsplasskonsentrasjoner plasseres 
langs bussveien 

• Arealer som har lavere antall 
arbeidsplasser (industri) er plassert tettest 
på hovedveiene. 
 
 
 
 
 

• Bussholdeplassene langs bussveien 
prioriteres i den videre utvikling av Forus. 

• Planen forberedes til behandling parallelt 
med at bussveien er under planlegging og 
utbygging. 
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Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer 

Regionale mål Oppfølging / måloppnåelse 

• Det vektlegges at rekkefølge i utbygging av 
boliger og næring i større grad samordnes 
med rekkefølge i utbygging av 
transportsystemet.  

• Regionalplanen er utformet for å ivareta 
målet om forutsigbar tilgjengelighet til 
attraktive og tilstrekkelige 
næringsområder. 

• Regionalplanen har tatt inn en regional 
planbestemmelse om handelslokalisering 
som erstatter den rikspolitiske 
retningslinjen for kjøpesentre. 
Planbestemmelsen sier blant annet noe om 
hvor nyetablering og utvidelse av 
handelsareal er tillatt og om 
dimensjonering av handel.  

• Planen legger til rette for fortetting og 
omforming av eksisterende arealer på 
Forus. Dessuten styres lokalisering av riktig 
næring på riktig sted, noe som vil sikre 
tilstrekkelig areal til alle næringskategorier 
på Forus. 

• IKDP Forus legger til grunn overordnet 
handelsramme. Handel skal ikke utvides på 
Forus, med unntak av nærbutikk i 
kjerneområdene. Handel vurderes for øvrig 
i revidering av Regionalplanen og deretter 
kommuneplanene.  

Regional næringsarealstrategi  

• Konkluderer med en strategi for utvikling 
av næringsområder i vår region. 

• Strategien viser:   
o Satsing på kunnskapsbasert 

verdiskapning 
o Lokaliseringspreferanser og 

suksesskriterier 
o Analyse av dagens næringsarealer 
o Analyse av sentrumsutvikling og handel 
o Vurdering av fremtidig arealbehov til 

næring. 

• Strategien konkluderer med en strategi for 
regionale næringsområder.  
o Attraktivitet. Øke de regionale 

næringsarealenes attraktivitet for 
kunnskaps- og teknologi-intensive 
næringer 

o Tilstrekkelig mengde. Sikre 
eksisterende og nødvendige nye 
næringsarealer i et langsiktig 
perspektiv som er robust for 
konjunktursvingninger og tar høyde for 
det ukjente. 

o Hele verdikjeder. Ta vare på og sikre at 
regionen har varierte næringsarealer 
som møter etterspørsel fra alle ledd i 
verdikjedene 

o Bærekraft. Utvikle næringsarealer som 
fremmer bærekraftig regionutvikling 
og redusert transportarbeid gjennom 
rett lokalisering og høy miljøstandard. 

• IKDP Forus har hentet grunnlag for 
vurderinger og strategier i analysen fra 
Regional næringsarealstrategi for 
Stavanger regionen. 

• Attraktivitet, arealtilgjengelighet og 
tilrettelegging for hele verdikjeder, samt 
bærekraft (energi og miljø) har stort fokus i 
hele IKDP Forus. 
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Tilrettelegging for industri og kombinerte næringer 

Regionale mål Oppfølging / måloppnåelse 

o Gjennomføringskraft. Sikre utvikling, 
sysselsettingsvekst og gode 
infrastrukturløsninger i prioriterte 
regionale næringsområder. 

 

Strategisk Næringsplan 2018 – 2025 

• Stavangerregionen skal være åpen, 
energisk og nyskapende. 

• Stavangerregionen skal være en 
storbyregion med størst konkurransekraft 
og verdiskaping i landet. 
o Ved å videreutvikle og skape 

høyproduktive arbeidsplasser 
o Ved utvikle en bærekraftig og 

diversifisert næringsstruktur. 

• Det er seks strategiske grep: 
o Kompetanse 
o Digitalisering 
o Kapital 
o Innovasjonsevne 
o Klyngeutvikling og diversifisering 
o Attraktivitet og bærekraft. 

• De 3 hovedmålene i IKDP Forus følger 
hovedmål og delmål i Strategisk 
næringsplan: 
o Forus skal bli attraktiv for 

næringsutviklingen. 
o Forus skal være et godt sted å bo og 

jobbe. 
o Forus skal være et klimavennlig 

næringsområde.  

• Strategiene i IKDP Forus følger strategiene i 
Strategisk næringsplan 2018-2025. IKDP 
Forus legger også godt til rette for et 
diversifisert miljø for industri- og 
kombinerte næringer, og areal med høy 
tetthet. Kjerneområdene skal få 
konsentrasjon av høykompetente 
arbeidsplasser. Ellers fokus på å utvikle 
stedskvaliteter og smart Forus.  

 

5.2.3 Strategi 2: Etablering av kjerneområder  

5.2.3.1 Hovedgrep med begrunnelse 

Hovedgrep for etablering av kjerneområder er kort fortalt: 

• Konsentrasjon av kontorvirksomheter i kjerneområder. 

• 4 kjerneområder: Kanalsletta, Koppholen, Forussletta Nord, Forussletta sør. 

• Fortetting, omforming og økt utnyttelse.  

• Mobilitetspunkter, møteplasser, urbane akser, service og urbane kvaliteter. 

 

Hvorfor etablering av kjerneområder? 

Utvikling av kjerneområder er et sentralt grep i IKDP Forus for å sikre måloppnåelse på alle tre 

hovedmål. Strategien er foreslått for å samle kontorvirksomheter til kollektivbetjente områder og 

styrke attraktive næringsområder i Forusområdet. Det er vurdert som konsekvens av dette at 

kjerneområdene skal gi næringslivet gode forutsetninger for næringsvirksomhet med 

samlokalisering av kontorarbeidsplasser og møtesteder, økt stedskvalitet og legge grunnlag for økte 

andeler miljøvennlige reiser til arbeidsplasskonsentrasjonene på Forus.  

 

Bakgrunnen for å utvikle kjerneområder på Forus: 
Et kjerneområde er et konsentrert område for arbeidsplassintensive virksomheter rundt et strategisk 
utvalgt busstopp. På grunn av gitte premisser har området gode vilkår for å utvikles med høy tetthet 
og høy arbeidsplassintensivitet. Områdene skal ha mulighet for å vokse i størrelse. I kjerneområdene 
vektlegges kvaliteter som møteplasser både inne og ute, korte gangavstander og service som 
betjener næringslivet. Områdene skal ha mulighet for å vokse i størrelse over tid. 
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Sett i lys av tradisjonell plan- og byggesaksbehandling kan forslag om å hindre etablering av rene 

kontorvirksomheter langs øvrige deler av bussvei, utenfor kjerneområdene, oppfattes kontroversielt. 

Planfaglig begrunnes forslaget med mål om næringsutvikling og mål om å skape nye 

områdekvaliteter med prioritert innsats i noen utvalgte områder i denne planperioden. Normalt 

skjer urbanisering som følge av arealknapphet, men på Forus er det rikelig med arealer rundt mange 

bussholdeplasser. Planens intensjon er å bruke virkemidler som skaper attraktive næringsområder 

med sosiale møtesteder og urbanitet rundt noen utvalgte holdeplasser som har best egenskaper for 

å lykkes. 

 

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

Prosessen med å prioritere noen utvalgte kjerneområder etter lokaliseringskriterier er omtalt under 

kapittel om alternativsvurderinger. Noen forhold ble vurdert spesielt for å gi tidlig avklaring om hva 

kjerneområdene skal være på Forus: 

 
Handel: For å unngå at kjerneområdene skal konkurrere med de etablerte handelssentra, skal 
eksisterende handel benyttes som en ressurs, men ikke utvides. Innenfor planhorisonten (frem til 
2040) skal kjerneområdene ikke utvikles som nye lokalsentre.  
 
Service: Ulike service-tilbud kan bli en ny kvalitet for ansatte i Forusområdet, og skal derfor samles i 
kjerneområdene. Eksempler på tilbud som de ansatte har nytte av nær arbeidsstedet er 
treningssenter, tannlege, lege, renseri og frisør. Slike tilbud plasseres sentralt på gateplan slik at de 
bidrar til aktivitet og åpne fasader. Tilbud innen idrett som plasseres i kjerneområder på Forus vest 
begrenses til tilbud som betjener ansatte på Forus i løpet av arbeidsdagen. 
 

Idrett: Det kan være aktuelt å vurdere idrettsarenaer på Forus, der hvor det er god kollektiv dekning. 
Dette gjelder særlig på Forus øst der det blir tilrettelagt for boliger nær kjerneområdene. Aktuelle 
plasseringer kan være i eller i tilknytning til kjerneområdene som et positivt bidrag til 
næringsutvikling, stedsutvikling og stedsidentitet. Dette kan være idrettsanlegg som dekker lokale 
behov i bydelene Lura og Hinna, for eksempel fotballbaner eller idrettshall. Idrettsanlegg med 
regional karakter kan vurderes, hvis de ikke konkurrerer med plassering i bysentra/ 
kommunesentrum eller bydelssentra. Slike tilfeller avklares gjennom egne saker til behandling. 
 
Idrettsarenaer som hører hjemme i kommune- eller bydelssentra, eksempelvis svømmehall, 
vurderes ikke som aktuelle i kjerneområdene på Forus. Idrettsarenaer som ikke gir noe tilbake til 
omgivelsene og hvor opplevelsen er ensidig knyttet til aktiviteten, som gokart, BMX-baner og 
lignende, bør ikke ligge i tilknytning til kjerneområdene. 
 
Kultur: Kulturformål når mange forskjellige brukergrupper, og er derfor sterkt knyttet til 
kjerneområdene. Kulturarenaer bør etableres i eller i tilknytning til kjerneområdene som et positivt 
bidrag til næringsutvikling, stedsutvikling og stedsidentitet. Eksempler på dette kan være arenaer for 
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opplevelse og fornøyelse, samt forskjellige typer møteplasser. Det er ikke aktuelt å etablere 
kulturtilbud i konkurranse med lignende tilbud i by-/kommunesentra eller i bydelssentrene. 
Kulturtilbud skal ha en lokal forankring for å betjene beboere og næringsliv i området. 
 
Andre kulturelle bidrag kan være å la området vise historisk utvikling og identitetsuttrykk. Gjennom 
å gjenskape vannressurser som hadde en viktig betydning på Forus før næringsområdet ble utviklet, 
løftes en viktig del Forus sin kulturhistorie frem. Oljehistorien er en annen identitetsbærer som kan 
presenteres gjennom installasjoner, infrastruktur, bygg eller stedstilpasset kunst. Offentlige uterom i 
kjerneområdene, som urban akse og grønne områder, vil være egnede arenaer. Da kultursjefene 
uttalte seg til planprinsippsaken, omtalte de muligheten for at kommunene kan utarbeide en egen 
plan for kunst og kultur på Forus. Dette bør vurderes nærmere. 
 
Felles for kultur og idrett, er at det bør være aktuelt å ta i bruk eksisterende ledige bygg og områder 
til midlertidige kultur- og idrettsformål for å skape liv, ny stedsidentitet eller å snu oppfattelsen av et 
sted. Visse kriterier må oppfylles avhengig av hvilken aktivitet som ønskes, for eksempel krav til 
tilgjengelighet, hensyn til aktivitet på nabotomt, støyproblematikk og lignende. Planens 
bestemmelser og overordnede planer sikrer dette.  
 
Hvordan ser kjerneområdene ut?  
For å danne arenaer for gode møteplasser, må det legges til rette for mer folk i gatene. 
Kjerneområdet har god tilgjengelighet både via kollektiv transport, men også via et finmasket gang- 
og sykkelnettverk som kobler kjerneområdene på overordnede gang- og sykkelvei systemer, samt 
grønnstrukturer og boligområdene i randsonene. 
 
Ref. ungdomsseminaret i september 2015 bør planarbeidet vurdere å samle parkering til noen 
steder, dessuten bør deler av kjerneområdene være bilfrie. Planforslaget foreslår å mest mulig bytte 
ut bakkeparkering med nye bygg og attraktive uteområder. Det skapes bilfrie områder for gående 
med korte avstander mellom byggene og med gode møteplasser både innom- og utomhus gjennom 
urbanaksen. Planen setter gjennom blant annet retningslinjer krav til kvalitet i arkitektur, materialer 
og utarbeidelse av uterom. Når man beveger seg i kjerneområdene skal inntrykkene være tilpasset 
ganghastighet, og det skal være interessant å bevege seg til fots. Som en del av fortettingen i 
kjerneområdet, åpnes det for høyere bebyggelse dersom planen/ prosjektet ivaretar ulike hensyn, 
herunder eksisterende områdekarakter og kvaliteter. Dette vil bidra til at kjerneområdene kan forme 
et nytt vertikalt landskap på Forus. 
 
Forusvisjonen 

Forusvisjonen er benyttet som inspirasjonsdokument i arbeidet med IKDP Forus. Forusvisjonen gir 

nyttige innspill til planarbeidet for IKDP Forus og berører tema som transformasjon, kvalitet, 

grønnstruktur og samordnet areal- og transportplanlegging. Visjonen gir eksempler og belyser 

hvordan Forus kan utvikles til et attraktivt næringsområde. Analyser og forslag til grep med hensyn 

til grøntdrag, landskap og eksisterende strukturer og typologier samt strategier er brukt som 

inspirasjon, spesielt vedrørende kjerneområdene. 

 

Forusvisjonen forventer en urbanisering og fortetting av Forus samt en større funksjonsblanding enn 

det finnes i området i dag. IKDP Forus forventer en mer moderat utvikling. IKDP Forus er inspirert av 

Forusvisjonen ved å vektlegge noe urbanisering av området ved å utvikle noen urbane 

kjerneområder, byrom og landskap, grønt og vann, samt å opprettholde et diversifisert næringsliv. 

Samordnet transport og arealstrategi, samt flere av de andre strategiene i planen bringer området i 

samme retning som Forusvisjonen, men i moderat grad. 
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5.2.3.2 Virkemidler i IKDP Forus arealdel (endring fra dagens kommuneplaner) 

Virkemiddel 1: Lokaliseringsstyring 

Kjerneområder legger til rette for høy konsentrasjon av arbeidsplasser i noen utvalgte områder. 

Planen anbefaler fire kjerneområder ved viktige holdeplasser langs bussveien:   

• Kanalsletta  

• Koppholen  

• Forussletta nord    

• Forussletta sør  

 

De utvalgte kjerneområdene har til felles at de har effektiv tilkobling til bussveien, ubenyttede 

utbyggingspotensialer, blandede funksjoner, høy andel arbeidsplasser og er allerede målpunkt for en 

stor andel arbeidsreiser og besøkende i dag. Samtidig kjennetegnes disse av lokale variasjoner som 

gir ulikt utgangspunkt for planlegging og utvikling. 

 
Figur 13. Lokaliseringsstyring. 

 

Hovedformål innenfor kjerneområdene er kontorvirksomheter. Kjerneområdene har best kollektiv 

tilgjengelighet. Det er tillatt med kombinasjonsvirksomheter. Rene industrivirksomheter uten 

kontorandel er ikke tillat. Innenfor kjerneområdene tillates kombinert formål rundt de urbane 

aksene som finnes i alle kjerneområdene. Hensikten er å oppnå servicetilbud som bidrar positivt til 

arbeidsmiljøene. 

Det er et viktig hensyn i satsningen på kjerneområder å sikre en miljøvennlig og optimal utnyttelse 

av transportkapasiteten. Områder på Forus som tilbyr raskere reisetid fra byområdet med bil enn 

med kollektivtransport er best egnet til industriformål. Områder som tilbyr raskere transport med 
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kollektivtransport enn med bil bør disponeres til arbeidsplassintensive virksomheter – i hovedsak 

kontorarbeidsplasser. Kombibedrifter er en blanding og skal ha bra tilgjengelighet for både bil og 

kollektiv.  

 

Det er vurdert at næringslivet på Forus får best tilgjengelighet samlet sett når tilgjengeligheten med 

ulike transportmidler utnyttes optimalt. Kontorvirksomheter har mange ansatte og plasseres i 

kjerneområder der de får best tilgang til busstilbudet og gang- og sykkelveiene. Veikapasiteten 

prioriteres til næringstransport ved å legge særlig til rette for kontorvirksomheter ved bussveiens 

holdeplasser og industri og enkelte kombinasjonsbedrifter ved tilførselsveiene som binder Forus til 

hovedveiene. 

 

Virkemiddel 2: Fortetting og videreutvikling 

Tetthetskrav 

 Min utnyttelse av tomt Maks utnyttelse av tomt 

Kjerneområde 250 % BRA 400 % BRA 

Innenfor Forussletta sør gjelder til dels egne lavere utnyttelsesgrader. 

 

Virkemiddel 3: Kjerneområder som mobilitetspunkt    

Kjerneområdene skal være mobilitetspunkt for resten av Forusområdet. Et mobilitetspunkt er et 

sted der det er tilgang til felles transportløsninger. Vi skiller mellom sentralt mobilitetspunkt og 

lokalt mobilitetspunkt. Særlig Koppholen vil kunne være et sentralt mobilitetspunkt, et sted med 

tilgang til alle transportløsningene, og de andre kjerneområdene vil kunne være lokale 

mobilitetspunkt med tilgang til noen felles transportløsninger. Den sentrale plasseringen til 

kjerneområdet ved Koppholen vurderes som et særlig viktig mobilitetspunkt for å fordele reiser 

videre ut til Forus vest.  

 

Et mobilitetspunkt bør plasseres i umiddelbar nærhet til holdeplassene for kollektivtransport og kan 

inneholde tilbud som delesykkel og delebil, taxiholdeplass, kiss and ride, sted for henting av pakker 

og varer («klikk og hent»), sykkelparkering med fasiliteter som garderobe og sykkelreparasjon- og 

vask, informasjonstavler om reisetilbud/hvordan komme seg videre, sanntidsinformasjon. 

 

Virkemiddel 4: Møteplasser 

Livet på gateplan og mellom byggene er viktig i kjerneområdene, og felleskapsarenaer er en 

elementær ingrediens. I byggenes 1. etasjer ut mot publikumsområdene, kan det blant annet 

etableres fellesfasiliteter som kontorarealer for midlertidige behov, konferansefasiliteter og 

møteplasser for næringslivet. Det skal være mulig å treffes med kollegaer i eller utenfor arbeidstid til 

et uformelt møte, et samarbeid eller sosialt samvær etter jobb. Virksomheter og ansatte møtes, 

ideer utveksles og innovasjon og nytenkning skjer naturlig. Digital infrastruktur og gratis internett 

åpner for muligheten for å jobbe enkelt uansett hvor du er innenfor kjerneområdene, enten innen- 

eller utendørs.  

  

Da ungdommer hadde workshop om Forus i planprogramfasen, var et av innspillene at Forus trenger 

noen sentrale steder uten biltrafikk og uten parkerte biler. Det skal være mulig for mennesker å gå 

mellom arbeidsplassene og tilbudene som finnes i et bilfritt område. De urbane aksene skal være 

bilfrie steder med opplevelser og skal gi området stedsidentitet. Disse uterommene skal fungere for 

alle, både innenfor og utenfor arbeidstid. Noen uterom vil være gode for en prat på benken, og noen 

uterom vil kunne danne arenaer for større arrangementer. De offentlige uterommene kan være 

både byrom med harde flater og grønne parkrom. Uterommene vil ha flere roller, både som 
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offentlige møteplasser, klimahåndtering og rekreasjon. Gjennom uteområdene knyttes 

kjerneområdene på de overordnede sammenhengende strukturene som danner blågrønne tråder 

for fotgjengere og syklister gjennom hele Forusområdet. 

 

Virkemiddel 5: Nærbutikk og service 

Ulike service-tilbud kan bli en ny kvalitet for alle ansatte i Forusområdet, og samles i 

kjerneområdene. Eksempler på tilbud som planen åpner for er nærbutikk (nærhandel som 

arbeidstakere har nytte av på dagtid på jobb, omfang av nærbutikk skal være i henhold til enhver 

tids gjeldende Regionalplan for Jæren) treningssenter, cafe, tannlege, lege, renseri og frisør. Slike 

tilbud plasseres sentralt på gateplan slik at de bidrar til aktivitet og åpne fasader. Nærservice er 

begrenset inntil 1 000 m2 pr kjerneområde.  

 

Virkemiddel 6: Funksjonsblanding 

I kjerneområdene Forussletta sør og Forussletta nord tilrettelegges kombinerte arealformål inkludert 

ny boligbebyggelse. Når området inneholder bolig kan dette innebære behov for offentlige tjeneste. 

Bestemmelse krever at det settes av areal til offentlig formål i Forussletta sør. Det er også åpnet for 

opplevelse/fornøyelse i disse områdene. Intensjonen med dette er å gi mulighet for etablering 

opplevelsessenter/fritidsaktiviteter som ikke finner sin plass i by-/kommune-/bydelssentrene. Slike 

tilbud kan plasseres i kjerneområdet Forussletta sør. 

 

Tidlig i planarbeidet var planområdet mye større og mulighet for mer boligutvikling var aktuelt både i 

de områdene som er tatt ut og i de områdene som fortsatt er med i planområdet. Kjerneområdene 

øst for E39 kunne fått en viktigere rolle for ny boligutvikling. Dette grepet har blitt mindre aktuelt i 

løpet av planprosessen ettersom kommunene har avdekket både gjennom utredningen av tre 

planprinsipper og gjennom eget notat om boligutvikling i området rundt Forus, at der vil komme 

økte andeler boliger nærmere Forus og at dette best kan håndteres gjennom kommuneplanene. 

Behovet for funksjonsblanding med boliger og tilhørende tjenesteformål er derfor blitt mer dempet i 

IKDP Forus planforslaget som presenteres til 1. gangsbehandling. 

 

Virkemiddel 7: Rekkefølgekrav 

I hvert kjerneområde er der satt av areal til urbane akser (gangforbindelser og torg). Disse er viktige 

som møteplasser og gangstrøk mellom holdeplassene og virksomhetene i kjerneområdene. Planen 

prioriterer høyt å oppnå realisering av disse. Opparbeidelsen er tilordnet utbyggerne i 

kjerneområdene. Andre rekkefølgekrav i kjerneområdene er forbindelser for gående og syklende, 

nye vannmiljø og parkdrag. Kjerneområdene forventes også å bidra til viktige gang- og sykkelveier 

utenfor, fordi de betjener kjerneområdene. Det henvises til kapitel 7 der gjennomførbarhet og 

rekkefølgekrav er beskrevet ytterlige.  

 

Virkemiddel 8: Utviklingsstrategi i samfunnsdelen 

Utviklingsstrategi for kjerneområdene, generelt og for hvert enkelt område 
Lala arkitekter leverte innspill om utviklingsstrategier for de fire kjerneområdene. Rapporten ligger 

ved saken og finnes her: Mulighetsstudie IKDP Forus (Lala arkitekter). Vi har benyttet innspillene 

sammen med annen dokumentasjon fra planprosessen til å utarbeide anbefalinger om hvert av 

områdene. 

 

I tillegg til å sette rammer for utvikling i områdene gjennom plankart og bestemmelser foreslår 

kommunene strategier for utviklingen i de fire kjerneområdene. Intensjonen er at disse strategiene 

sammen med føringer i plankart og bestemmelser, skal bidra til kvalitet og attraktivitet i 

https://ikdpforusdotcom.files.wordpress.com/2015/12/mulighetsstudie-forus.pdf
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kjerneområdene. I tillegg vil de gi en retning i kommunenes planforvaltning og forutsigbarhet til 

grunneiere og private eiendomsutviklere.  

 

Det skal ikke være nødvendig med områderegulering før private aktører kan starte egne planer 

ettersom IKDP Forus gir tydelige føringer for detaljregulering. Områderegulering er både 

ressurskrevende planoppgaver og forsinker utbyggerne og næringslivets muligheter til å følge opp 

hovedintensjoner i planen. I alle kjerneområdene utpekes et sentralt sted til å danne en urban akse. 

Noen av disse stedene utvikles med service og nærhandel i tilliggende bebyggelse. Andre tema som 

går igjen i alle kjerneområdene, er muligheter for fellesfunksjoner og møteplasser, parkering skal 

skje i fellesanlegg og hvordan kjerneområdene kan fungere som mobilitetspunkt. 

 

Kanalsletta fungerer allerede innenfor en planlagt situasjon og Forussletta nord er et ensartet 

område med en sentral utviklingsaktør. Disse kjerneområdene trenger helhetlig styring av 

gjennomgående strukturer. Forussletta sør og Koppholen trenger i tillegg mer avklaring og helhetlige 

grep for å oppnå enhetlige og attraktive kjerneområder. Nedenfor beskrives utviklingsstrategi for 

hvert av de fire kjerneområdene. 

 

Utviklingsstrategi Kanalsletta 

  
Figur 14. Kanalsletta 

 

Kanalsletta er ferdig utbygd i østre del. Prosjektgruppen og administrasjonen i Sola kommune frarår 

å følge opp anbefalingene fra Lala om en omfattende utvikling av området, begrunnelsen er særlig at 

der per i dag ikke finnes drivere i området for å lykkes med en slik utvikling. I møte med grunneierne 

kom det fram at en høy andel av dagens kontorplasser i Kanalsletta står tomme. Planforslaget bør 

heller legge til rette for at noe service og uterom kan etableres, slik at dagens kontorlokaler kan bli 

attraktive for nyetablering. Planforslaget bør gi mulighet for at fortetting i eksisterende bebyggelse 

kan skje når behovet oppstår og utbyggere er klar. 

Busstilgjengeligheten taler for å ikke tillate den høyeste utnyttingsgraden. Eksisterende og nye 

kontorlokaler vil bli mer attraktive ved å få inn noen servicetilbud. Ny kontorvirksomhet bør 

plasseres nærmest framtidig busstopp ved Åsenveien. En urban akse og torg foreslås plassert langs 

en forbindelse ut til framtidig busstopp. Der kan også tillates noe nærhandel og service i det som blir 

vist som kombinert bebyggelse. 
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Utviklingsstrategi Koppholen 

  

 

Figur 15. Koppholen 

 

Koppholen bør utvikles med bebyggelse, uterom og tilbud til næringslivet som kan støtte opp om 

identiteten til en innovasjonshub. Utstillingslokaler, møteplasser inne og ute og midlertidige 

kontorfasiliteter kan være eksempler på tilbud. 

 

Prosjektgruppen anbefaler differensiering av utnyttingsgrad, eventuelt på annen måte få fram hva 

ulike deler bør disponeres til med tilhørende kvaliteter i bebyggelse og uterom. F.eks. er det aktuelt 

å ta vare på verkstedhallen på Svanholmen 3, og legge tilrette for møtefasiliteter, utstillinger o.l på 

den delen av området. På eiendommene i sørvest handler det om å lykkes med kombibedrifter som 

kan inngå i kjerneområdet og bli en prototype på et arbeidsfellesskap for flere kombibedrifter, 

kanskje også med en felles testlab til nytte for hele Forus. Forslaget kan legges nært opp til Lala sine 

anbefalinger, men med mindre detaljering enn de presenterer. 

 

Tvedt-kvartalet er en sterk driver i området. Omtrent halvparten av deres planområde er innlemmet 

i kjerneområdet Koppholen. Vi vurderer at det gir et bedre resultat for helheten i kjerneområdet at 

kvartalet gis en rolle og inngår i kjerneområdet. Tvedtsenteret benyttes som en ressurs i utviklingen 

av Koppholen som kjerneområde. 

 

Utviklingsstrategi Forussletta nord 
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Figur 16. Forussletta nord 

 

Området øst for fv. 44 er under planlegging av 2020park, og med kvaliteter som langt på vei følger 

opp intensjoner med kjerneområdene, f. eks. utadvendte og felles kantiner/spisesteder og andre 

fellesfunksjoner for næringslivet. I området kan tillates ellers lekeland for barn, bolig og kulturtilbud 

innenfor arealrammen til nærservice. 

 

Det er aktuelt å knytte særlige føringer som sikrer utløp for kaldluft fra Forus vest til Gandsfjorden. 

Forussletta bør forbindes med et gangstrøk gjennom hele området og videre østover til en mulig 

senere utbygd Forus øst stasjon. 

 

Stavanger vurderer at det blir lite attraktivt bomiljø mellom travbanen og bussveien og anbefaler 

derfor å vente med utvikling av boligformål her. Det er heller ikke behov for mer kontorformål i 

dette området, derfor anbefales at eksisterende bedrifter kan bli værende eller nye kombinerte 

næringsvirksomheter kan etablere seg mellom travbanen og bussveien innenfor planhorisonten. 

 

Utviklingsstrategi Forussletta sør 

 

 

Figur 17. Forussletta sør 
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Forussletta sør trenger mer modning eller en mer forsiktig tilnærming til utvikling enn de andre 

kjerneområdene. Det bør vurderes nærmere hvor mye blandet formål som bør legges inn, 

muligheter det gir for ulike typer etableringer, og om en slik utvikling er ønsket.  

 

Typer av (arealkrevende) privat tjenesteyting kan være aktuelt. De ulike delfeltene gjenspeiler 

mangfoldighet i utnyttingsgrad og arealformål med både ren næringsvirksomhet og kombinert 

bebyggelse der service og nærhandel tillates. Forslagene følger opp intensjonene i rapporten fra 

Lala, men med lavere detaljeringsgrad i planens innhold. 

 

5.2.3.3 Forventet måloppnåelse IKDP-Forus  

Etablering av kjerneområder 

Hovedmål Oppfølging / tiltak (sammendrag i 1-2 
setninger) 

Hovedmål 1: Forus og regionen skal bli mer 
attraktiv for næringsutvikling  
 
 
 
 
Hovedmål 1: Forus og regionen skal bli mer 
attraktiv for næringsutvikling  
 

• Kjerneområdene skal ha høy tetthet og 
tilbyr virksomheter med høyt antall 
ansatte.  

• Kjerneområdene skal ha funksjonsblanding, 
noe som medfører høyt servicenivå, 
muligheter og tilfredsstille ansattes behov.  

• Grøntdrag, urbane akser og møtesteder vil 
bidrar til å øke attraktivitet for næringsliv.  

• Flere kontorarbeidsplasser samlet på et 
sted gir bedre forutsetninger for kontakt/ 
samarbeid  

Hovedmål 2: Forus skal være et godt sted å bo 
og jobbe 
 

Til økt trivsel for ansatte og beboere bidrar: 

• Nærbutikk og service 

• Møteplasser 

• Funksjonsblanding  

• Fotgjenger og sykkelbasert områder 

Hovedmål 3: Forus skal være et klimavennlig 
næringsområde  
 

• Områdene nærmest de best betjente 
bussholdeplassene er særlig godt egnet til å 
huse virksomheter med mange ansatte og 
besøkende, og dermed øke kollektiv 
transport og senke bilandelen. 

 

5.2.3.4 Oppfølging av nasjonale/regionale føringer 

Etablering av kjerneområder 

Nasjonale mål Oppfølging / måloppnåelse 

Kgl.res. 12.06.2015 (nasjonale forventninger 
om jordvern) 

• Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling (et 
klimavennlig og sikkert samfunn, aktiv 
forvaltning av natur- og 
kulturminneverdier, framtidsrettet 
næringsutvikling, innovasjon og 
kompetanse). 

• Attraktive og klimavennlige by- og 
tettstedsområder (samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging, et framtidsrettet 

 

• Planen har tydelig struktur med 
kjerneområder der arbeidsplassintensive 
næringer og boliger knyttes opp mot 
høyverdige kollektivtransportsystemer 
(bussvei) og eksiterende/ nye gang- og 
sykkelforbindelser.  

• Kjerneområdene tilrettelegges for 
fotgjengere og syklister. 

• Kjerneområdene tilrettelegges med sosiale 
møtesteder. 
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Etablering av kjerneområder 

Nasjonale mål Oppfølging / måloppnåelse 

og miljøvennlig transportsystem, levende 
by- og tettstedssentre, helse og trivsel). 

 

• Kjerneområdene planlegges med grønne 
kvaliteter. 

Kgl.res 26.9.2014 (statlige planretningslinjer 
for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging) 

• Retningslinjene framhever at fortetting, 
transformasjon og redusert arealforbruk er 
viktig for å nå statlige mål.  

 

• Arealstrategi i planen prioriterer og 
stimulerer omforming, og fortetting på 
næringseiendommer, det legges ikke til 
rette for helt nytt næringsareal. 

• Kontorvirksomheter i kjerneområdene får 
høy arealutnyttelse. 

Nasjonale miljømål 
Kulturmiljø 

• Tap av verneverdige kulturminner skal 
minimeres 

• Et prioritert utvalg arkeologiske 
kulturminne skal ha et ordinært 
vedlikeholdsnivå innen 2020 

• Et representativt utvalg kulturminner og 
kulturmiljø skal være vedtaksfredet innen 
2020 

• Fredede bygninger, anlegg og fartøy skal ha 
et ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. 

 
 

• Kulturminner konsolideres med 
hensynssone i plankartet. 

 

Regionale mål Oppfølging / måloppnåelse 

Regionalplan for Jæren 2013 – 2040 

• Rammer for arealutviklingen på Jæren fram 
mot 2040 gjennom mål om forsterket 
samordnet areal- og transportplanlegging, 
attraktiv og inkluderende stedsutvikling og 
miljøvennlige transportformer. 
 

 

• Regionalplanen legger føringer som 
innebærer at arealutviklingen skal 
prioriteres og styres inn i byutviklingsakser 
med gang- og sykkelavstand til høyverdig 
bussvei og jernbane. 

• Konsentrert utbygging av arbeidsplass-
intensive næringsvirksomheter og boliger 
er viktig i kollektivknutepunkt og 
stoppesteder. 

• Det vektlegges at rekkefølge i utbygging av 
boliger og næring i større grad samordnes 
med rekkefølge i utbygging av 
transportsystemet.  

• Fortettingsstrategien i regionalplanen 
legger opp til at 50% av boligveksten i 
storbyområdet skal skje gjennom 
byomforming og fortetting, og at 

 

• Planen har tydelig struktur med 
kjerneområder der arbeidsplassintensive 
næringer og boliger knyttes opp mot 
høyverdige kollektivtransportsystemer 
(bussvei). Planen legger for øvrig mest til 
rette for næring og i begrenset måte til nye 
boliger.   

• Planens arealstrategi har dette som 
prinsipp. 

 
 
 

• Kjerneområdene bidrar til dette. 
 
 
 

• Utbygging er samordnet med gang- og 
sykkeltiltak gjennom rekkefølgekrav. 

 
 

• IKDP Forus legger i begrenset grad til rette 
for nye boliger, og da spesielt innenfor 
kjerneområder på Forus øst for E39. 
Boligbygging her er basert på omforming 
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næringsområdene skal ha en effektiv 
arealforvaltning slik at behovet for nye 
næringsområder ikke øker vesentlig.  

• Regionalplanen er utformet for å ivareta 
målet om forutsigbar tilgjengelighet til 
attraktive og tilstrekkelige 
næringsområder. 

• Regionalplanen har en regional 
planbestemmelse om handelslokalisering 
som erstatter den rikspolitiske 
retningslinjen for kjøpesentre. 
Planbestemmelsen sier blant annet noe om 
hvor nyetablering og utvidelse av 
handelsareal er tillatt og om 
dimensjonering av handel. 
 
 

av eksisterende rene næringsområder til 
blandet formål.  

 

• Innfris gjennom bussvei, sykkelstamvei og 
planens forslag om nye gang- og 
sykkelveier. 

• Planen følger opp regional 
planbestemmelse. 

Regional næringsarealstrategi 

• Dette er et viktig strategidokument for 
næringsutviklingen i Stavangerregionen og 
legger føringer for utvikling av 
næringsområder i vår region. 
 

 

• Det henvises strategi 1. og 2. IKDP Forus, 
kjerneområder og tilrettelegging for 
industri og kombinerte næringer støtter 
opp strategiene.  

Strategisk Næringsplan 2018 – 2025 • Det henvises strategi 2. IKDP Forus, strategi 
kjerneområder støtter opp foreslåtte 
strategier i Strategisk næringsplan. 
Kjerneområder har stor potensial til å  

 

5.2.4 Strategi 3: Økte andeler miljøvennlige transportformer 

5.2.4.1 Hovedgrep med begrunnelse 

Hovedgrep for økte andeler miljøvennlige transportformer er kort fortalt: 

• Konsentrasjon av kontorarbeidsplasser i kjerneområder 

• Mobilitetspunkter 

• Forbedret gang- og sykkelnettverk 

• Prioritering av kollektivtraseer 

• Stenging av Åsenvegen, redusere gjennomkjøring i Forusbeen, ringvei Forus 

• Prioritering av næringstransport 

• Ny parkeringsnorm 

• Reisemiddelfordeling / turproduksjon 

 

Byområdet på Nord-Jæren, med kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg er underlagt 

nullvekstmålet, som vil si at all persontrafikkvekst skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport. Å 

øke attraktiviteten for reising med kollektiv, skape bedre og helhetlig tilbud for syklende, og gjøre 

områder mer tilpasset myke trafikanter er positivt for nullvekstmålet. Å skape omveier til målpunkt 

for biltrafikk kan virke avvisende for kjørende, og dermed bidra å redusere bilens attraktivitet som 

reisemiddel. Bilens attraktivitet må ikke økes, og kollektivnettet må være tilgjengelig i gangavstand 

til arbeidsplasskonsentrasjoner. 
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5.2.4.2 Virkemidler i ikdp arealdel (endring fra dagens kommuneplaner) 

Virkemiddel 1: Konsentrasjon av kontorarbeidsplasser i kjerneområdene 

Planen gir føringer for samordning mellom transporttilgjengelighet og plassering av tre 

næringskategorier: 

• Kontorvirksomheter i noen utvalgte kjerneområder med god busstilgjengelighet 

• Kombinerte næringer innenfor 400 meter fra øvrig bussveiakse 

• Industrinæringer utenfor 400 meter fra bussveiakse 

 

Virkemiddel 2: Mobilitet og mobilitetspunkt 

Ett av de viktigste grepene og retningsvalgene i IKDP Forus, som også har betydning for 

mobilitetsløsninger, er utvikling av de fire kjerneområdene. Disse er sentralt lokalisert rundt utvalgte 

stoppesteder langs bussveien med høy utnyttelse. Kjerneområdenes nærhet til overordnet og 

strukturerende kollektivnett er viktig for endret mobilitet med flere kollektivreisende, syklende og 

gående på Forus. Planen gir føringer om etablering av mobilitetspunkt i alle kjerneområdene i 

tilknytning til stoppested for kollektivtrafikk. Disse skal ligge i, eller i tilknytning til urban akse. Det 

skal være tilgang til felles transportløsninger med gode overgangsmuligheter mellom 

transportmidler. Det kan settes av areal til felles sykkelordning, sykkelparkering, felles bildeleordning 

(i eller i nærheten) og informasjon om transport og mobilitetstjenestene i området. Det kan videre 

settes av areal til hentested for pakker, servicestasjon for sykkel, ladepunkter mv. Godt utformede 

mobilitetspunkt er utgangspunkt for å effektivt kunne gjøre nytte av nye smarte transportløsninger. 

Se også virkemiddel under strategi om utvikling av kjerneområder. 

Kommuneplanenes bestemmelser om mobilitetsplaner gjelder også for IKDP Forus. 

Mobilitetsplanlegging handler blant annet om organisatoriske og enkle fysiske tiltak for å begrense 

bilbruken. Hensikten er å påvirke holdninger og reiseadferd. Mobilitetsplanen skal blant annet 

analysere muligheter for å redusere bilavhengighet og gi føringer for utforming og valg av 

planløsninger som sikrer mål for endret reisemiddelfordeling. 

Smart mobilitet: 

Forus næringspark, med samarbeidsaktører, er viktige for å fremme smart transport på Forus. Det 

trekkes fram uttesting av førerløse busser, samarbeid med Hjem-Jobb-Hjem om tilrettelegging for, 

og utplassering av stasjoner for el-sykler m.m. Det er viktig å følge opp med nye eksperimenter for 

smart individuell og felles transport på Forus, samt utforske nye samarbeidsformer som kan fremme 

og resultere i nye smarte mobilitetsløsninger og ny teknologi. 

 

Et viktig spørsmål er hvordan vi kan bruke ressursen med parkeringsplasser som ikke er i bruk. Det 

finnes modeller for hvordan eksisterende parkeringskapasitet kan bli tilgjengelig for utleie gjennom 

en app. Slik kan en ønsket brukssituasjon fungere på Forus: 

En arbeidstaker skal på jobb/møte på Forus. Hun legger inn reisemål i reiseplanleggeren 
(f.eks. Entur) og får opp beste alternativ for kollektivtransport, gange/sykkel, eventuelt 
samkjøringsmuligheter og til slutt kjørerute om hun ønsker å kjøre bil, noe hun velger. Via 
reiseplanleggeren – eller en mer dedikert parkeringsapp på kort sikt - finner hun de ledige 
parkeringsplassene, inkludert plasser med lading, og hun velger den som er nærmest stedet 
hun skal på jobb/møte på Forus. 

For at arbeidstakeren skal kunne nytte denne parkeringstjenesten, må det være en tilrettelagt 
løsning hvor hun finner tilgjengelige parkeringsplasser. Disse må være juridisk avklart, innlagt i 
systemet, p-plassene må være tilrettelagte for dette, med nødvendig sensorteknologi, lading mm. 
Integrert i systemet ligger en betalingsløsning (f.eks. lik den som finnes i dag på Easypark systemet). 
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Brukeren forholder seg bare til denne appen, mens tjenesteleverandøren sørger for at den enkelte 
parkeringsplasseier får betalt. 

Formelt bør et slikt prosjekt ha en formell organisering for eksempel mellom Forus næringspark, 
Stavanger parkering og eiere av parkeringsplasser på Forus. Arbeidet bør starte med et forprosjekt, 
deretter pilot/test og til slutt hovedprosjekt/implementering. Løsningen finnes delvis eller helt på 
markedet i dag, både i Norge og utlandet. 

Andre smarte løsninger kan også tas i bruk. Bildeling kan erstatte behovet for å ha med privatbil for 

å gjennomføre næringsreiser. Kommunene kan være med å tilrettelegge, men ikke drifte tilbudene.  

 

Virkemiddel 3: Etablering / forbedring av gang og sykkelruter og bussvei 

Planforslaget har til hensikt å bygge videre på det eksisterende bussvei-, gang- og sykkelnett som 

finnes i området i dag. Temakart for gange er vist på siden av plankartet. Hovednett for sykkel og 

veinett er vist i plankartet. Planen omtaler også hvilken standard som sykkelveier og gangveier skal 

opparbeides med. 

 

 

 
Figur 18. Hovednett for sykkel er vist i plankartet. 
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Figur 19. Temakart gangveinett er vist på siden av plankartet. 

 

Virkemiddel 4: Stenging av Åsenvegen og redusere gjennomkjøring i Forusbeen 

I gjeldende reguleringsplan er det en målsetting om å overføre trafikk fra Forusbeen til 

Løwenstrasse. Dette var planlagt gjennomført bl.a. med tiltak ved "Treghetspunktet" (kryss 

Forusbeen x Åsenvegen x Traktorveien). Under utredning av planforslaget oppsto det to årsaker til at 

det ble nødvendig å utrede muligheter for endret trafikkløsning i området Forusbeen og Åsenvegen 

på Forus vest. Reguleringsplanarbeidet for bussveien stoppet opp fordi man trengte avklaringer på 

trafikkløsning i et større område, før man kunne løse bussveitraseen i «treghetspunktet» (krysset 

mellom Forusbeen og Åsenvegen). I IKDP Forus jobbet prosjektgruppen med å finne gode trafikale 

løsninger internt i kjerneområdene Koppholen og Kanalsletta, og som også fungerer for 

næringstransport utenfor kjerneområdene. 

 

Kapittel 3.2 beskriver hvilke alternativer som ble vurdert og ikke videreført i planforslaget. Alternativ 

2 som innebærer stenging av Åsenvegen og omlegging av Forusbeen, er innarbeidet i planforslaget 

fordi det gir god fremkommelighet for bussveien samtidig som næringslivets ønske om å fortsatt 

holde Forusbeen åpen imøtekommes.  
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Figur 20 Illustrasjon av anbefalt alternativ, lagt til grunn i plankartet. Åsenvegen stenges og 
Forusbeen legges om i krysset Åsenvegen x Forusbeen. 

Valgt veiløsning gir god tilgjengelighet til holdeplasser og færre trafikale barrierer for gående og 

syklende. Stenging av Åsenvegen gir et stort positivt utslag for hovedsykkelruten langs Foruskanalen, 

og kobling mellom næringsområdet i Kanalsletta og bussveien. Dette veier opp for noe økt trafikk i 

Kanalsletta, som får en trafikkmengde som vurderes som akseptabel for en bygate.  

 

Ekstern trafikk til Forus vest blir lite påvirket av endringene. Næringstransporten får fortsatt like god 

tilgjengelighet til og fra de omkringliggende hovedveiene. Den indre ringveien skal dekke 
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næringslivets behov for interntransport på Forus vest. Denne veien skal også benyttes av ordinær 

personbiltrafikk. 

 

I bestemmelser og plankart er vist hensynssoner H810_1 og 2 med krav om felles plan for å avklare 

ny arealsituasjon som følge av stenging av Åsenveien og omlegging og ombygging av Forusbeen. I 

planen for H810_1 inkluderer Forusbeen (et kjørefelt i hver retning), arealer til gående, syklende, 

kanal og grønnstruktur. Eventuell varelevering til kjerneområdet avklares også i plan for H810_1.  

Stenging av Åsenveien gjennomføres ved at veien tas i bruk til bussvei. 

 

Senest når 70 000 m2 BRA med nybygg innenfor kjerneområdet Koppholen, nord for kanalen, er 

bygget ut, skal det vurderes om Forusbeen skal stenges for gjennomkjøring i krysset med Lagerveien 

(bussveien). 

 

Virkemiddel 5: Prioritere næringstransport / Ringvei 

Planen prioriterer en indre ringvei på Forus vest som skal fungere som en samlevei og fordele 

trafikken til de ulike områdene.  

 

 
Figur 21. Temakart for offentlig bilveinett. 

Virkemiddel 6: Ny parkeringsnorm 
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En viktig del av utfordringsbildet før oppstart av planarbeidet handlet om bilavhengigheten for 
reisende til og fra Forus, og de følgeulempene dette har. Dokumentasjon som ble utarbeidet i 
forbindelse med den ikke vedtatte KDP parkering på Forus og Lura er benyttet i arbeidet med 
parkeringsnorm i IKDP Forus. Flere parametere er imidlertid endret siden den gang: 
 

• Nullvekstmålet er videreført for Nord-Jæren ved at Byvekstavtalen er vedtatt 

• Bussveien er nær realisering 

• Sykkelstamveien er nær realisering 

• Der er stor overkapasitet på parkering i dagens situasjon 

• Det har vært enklere å vurdere parkeringsnorm som del av en helhetlig arealplan 
 
I kapittel om alternativsvurderinger er det omtalt andre løsninger for parkeringsnorm som er blitt 
forkastet. Det meste av bussveiens infrastruktur vil være etablert når utbyggingsprosjekter etter 
IKDP Forus åpnes. Det er ikke grunnlag for å utsette iverksetting av oppdaterte parkeringsregler. 
 
På oppdrag av Samferdselsdepartementet har transportetatene utarbeidet byutredning for Nord- 

Jæren og 8 andre byområder i Norge. Utredningen viser at tiltakene i Bypakke Nord-Jæren ikke er 

stilstrekkelig for å nå forpliktelsen om nullvekst i personbiltrafikken. Veiprising og 

parkeringsrestriksjoner gir størst måloppnåelse. Byutredningene for de ulike byområdene viser at 

det er mulig å oppnå nullvekst i personbiltrafikken, men at det må settes sammen virkemiddelpakker 

som reduserer personbiletterspørselen gjennom arealutviklingen og tilgang til parkering og 

veiprising og prising av parkering. 

Byvekstavtalen omtaler felles arbeid med parkering: Rogaland fylkeskommune, Sandnes, Sola, 

Stavanger og Randaberg kommuner forplikter seg til å utvikle en helhetlig og samordnet 

parkeringspolitikk for storbyområdet. 

For å påvirke reisemiddelfordelingen gjennom parkeringsregulering skal planen bidra til å regulere 
parkeringssituasjonen, der ny tilrettelegging av parkering sees i sammenheng med eksisterende 
parkeringstilbud. Parkeringsbestemmelsene skal bygge opp under arealstrategien som ligger i 
planen, og tilgjengelighet til kollektivtransport. Krav om felles parkeringsløsninger i kjerneområdene 
brukes som virkemidler for å fremme gåing, sykling og bruk av kollektivtransport, og oppnå effektiv 
arealbruk. Nyskapende transporttjenester og førerløse kjøretøy reduserer behov for parkering. 
 
Det meste av utbygging fremover vil være fortetting og transformasjon der ny bebyggelse erstatter 

dagens parkeringsplasser med ny parkeringsnorm. Dermed oppnår vi sakte transformasjon av 

parkeringsarealer og reduksjon av totalt antall parkeringsplasser per 100 m2. Jo høyere p-norm desto 

mindre endring i parkeringssituasjonen på Forus. I planen er det foreslått en generell 

parkeringsnorm med krav om maksimum 0,5 p-plasser per 100 m2 BRA. Rådmennene anbefaler at 

man ikke setter norm for parkering høyere enn 0,5 p-plasser per 100 m2, som i praksis vil gi mulighet 

for mer enn 1 plass per 100 m2 pga. den store overkapasiteten som allerede er anlagt. Ved å gå 

høyere enn 0,5 p-plasser per 100 m2 vil det ta lenger tid før vi ser en effekt i det samlede 

parkeringstilbudet. 

Ved å etablere en maksimumsnorm kan virksomheter etablere seg på Forus uten å anlegge 
parkeringsplasser, og man kan eventuelt leie plasser på andre eiendommer. Næringslivet oppfordres 
til å finne nye løsninger og inngå tinglyste avtaler som utnytter den ledige parkeringskapasiteten på 
tvers av virksomhetene. Førerløse busser og bysykler gir virksomhetene muligheter til å benytte 
parkeringsplasser som har noe avstand til arbeidsplassene. 
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Planen opprettholder regulert parkeringsanlegg ved Svanholmen og i Sola ved krysset mellom 
Kanalsletta x Røynebergsletta. I kjerneområdene skal parkering etableres i fellesanlegg. 
 
Der er godkjent midlertidige anlegg eller på bakkeplan noen steder på Forus. Vilkår er mest 

sannsynlig knyttet til på vente av etablert bussvei. Midlertidig godkjente parkeringsplasser skal ikke 

videreføres når vilkår er innfridd. 

Se også virkemiddel 2 om mobilitet som sier noe om hvordan vi kan bruke ressursen med 

parkeringsplasser som ikke er i bruk. 

 

Virkemiddel 7: Krav til sykkelparkering 
Planen inneholder krav til sykkelparkering. Det skal etableres 3 plasser per 100 m2 BRA innenfor 
kjerneområdene og langs influensområdene til bussvei. Utenfor disse områdene (områder for 
industri) skal etableres 0,5 plass per 100 m2 BRA. Planen stiller krav til kvalitet, plassering og 
mulighet for el-lading på sykkelparkering. 
 

Virkemiddel 8: Rekkefølgekrav 

Planen viser krav om tiltak for gående og syklende. Flere nye grønnstrukturer er plassert for å skape 

attraktivitet med gjennomgående forbindelser for gående og syklende. Opparbeidelse er særlig 

knyttet til utvikling i kjerneområdene. 

 

5.2.4.3 Forventet måloppnåelse i IKDP-Forus 

Økte andeler miljøvennlige transportformer 

Hovedmål Oppfølging 

Hovedmål 1: Forus og regionen skal bli mer 
attraktiv for næringsutvikling  
 

• Næringstransport prioriteres foran 
personbiltransport 

• Kontorarbeidsplasser lokaliseres ved 
bussvei 

• Industrivirksomheter med transportbehov 
lokaliseres i området med god vegkapasitet 

Hovedmål 2: Forus skal være et godt sted å bo 
og jobbe 
 

• Planen bidrar til opparbeidelse av nye gang 
og sykkelveier som gir befolkningen økt 
mulighet for miljøvennlige reiser til og 
gjennom området 

Hovedmål 3: Forus skal være et klimavennlig 
næringsområde  
 

• Planen legger til grunn 0-vekst mål i 
personbiltransporten. 

• Økte transportbehov skal løses gjennom 
kollektiv, gange og sykkel.  

 

5.2.4.4 Oppfølging av nasjonale/regionale føringer 

Økteandeler miljøvennlige transportformer 

Nasjonale mål Oppfølging / måloppnåelse 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-
, areal- og transportplanlegging (kgl.res 
26.9.14) 

• Retningslinjene framhever at fortetting, 
transformasjon og redusert arealforbruk er 
viktig for å nå statlige mål.  

• Planen har bestemmelse som sikrer 
bærekraftig arealbruk. Før nye bygg og 
utvidelse av næringsområder skjer, skal 
eksisterende bygningsmasser og 
byggeområder vurderes transformert. 

• Planen har strengere parkeringskrav: 0,5 
plasser per. 100 m2 BRA. 
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Økteandeler miljøvennlige transportformer 

Nasjonale mål Oppfølging / måloppnåelse 

• Vekst i personbiltransporten i 
storbyområdene skal skje med kollektiv, 
sykkel og gange. 
 

Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023 

(18.06.2013)  

• Viser hovedtrekkene i Regjeringens 

transportpolitikk de neste 10 årene.  

• Klimagassutslipp skal reduseres i tråd med 

Norges klimamål.  

• Konsentrert arealbruk skal begrense 

transportbehovet og bygge opp om 

nullvekstmålet for personbiltrafikk. 

• Bedre infrastruktur for gående og syklende 
skal redusere avstandskostnader i regionen. 

 
 
 
 
 
 

• Planen konsentrerer økt arealutnyttelse i 
noen prioriterte kjerneområder. 

• Nullvekstmålet er lagt til grunn i planen. 

• Tilrettelegging for gående og syklende er 
prioritert med tiltak i planen. 

 

Regionale mål Oppfølging / måloppnåelse 

Bypakke Nord-Jæren (2015) 

• Bypakke Nord-Jæren er en bompengepakke 
for kommunene Stavanger, Sola, Sandnes 
og Randaberg, og har hovedmål om 
nullvekst i personbiltrafikken og god 
framkommelighet for alle trafikantgrupper.  

• Bypakken består av prosjekter med 
hovedvekt på miljøvennlige 
transportformer som kollektiv, sykkel, 
gange og prioritering av næringstransport. 
Bypakken tilfører byområdet og regionen 
viktig transportinfrastrukturtiltak.  

 

• Ved oppstart av IKDP forus ble det avklart 
at planen skulle legge Bypakken til grunn 
som infrastruktur i planen.  

 
 

• Bussveien og sykkelstamveien er viktige 
prosjekter for realiseringen av IKDP Forus, 
og inngår i Bypakken. IKDP Forus bygger 
opp om disse prosjektene bl.a. ved å 
prioritere kjerneområder ved godt betjente 
bussholdeplasser. 

Regionalplan for Jæren 2013 – 2040 

• Rammer for arealutviklingen på Jæren fram 
mot 2040 gjennom mål om forsterket 
samordnet areal- og transportplanlegging, 
attraktiv og inkluderende stedsutvikling og 
miljøvennlige transportformer. 

• Regionalplanen legger føringer som 
innebærer at arealutviklingen skal 
prioriteres og styres inn i byutviklingsakser 
med gang- og sykkelavstand til høyverdig 
bussvei og jernbane. 

• Konsentrert utbygging av arbeidsplass-
intensive virksomheter og boliger er viktig i 
kollektivknutepunkt og stoppesteder. 

 

 

• Samordnet areal- og transport er et høyt 
prioritert virkemiddel i planen. Det handler 
om plassering av ulike næringskategorier, 
utnyttelsesgrad og andel tillatt 
kontorformål. 

• IKDP Forus prioriterer utvikling langs 
byutviklingsaksene nord-sør og øst-vest 
gjennom Forus. 

 
 

• IKDP Forus følger opp dette gjennom å 
etablere noen prioriterte kjerneområder. 
Øst for E39 kan kjerneområdene ha 
boligformål. 
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5.2.5 Strategi 4: Energinøytralt Forus   

5.2.5.1 Hovedgrep med begrunnelse 

Hovedgrep energinøytralt Forus kort fortalt 

• Tilknytningsplikt for fjernvarme og fjernkjøling for bygg på Forus 

• Redusere energibehovet i bygg 

• Etablere energifleksibel og smart infrastruktur.  

• Forsyne Forus med miljøvennlig og effektiv energi 

 

Hvorfor et energinøytralt Forus? 

Forus energigjenvinning leverer omtrent 100 GWh fjernvarme hvert år. Anlegget har imidlertid 

produksjonskapasitet til å levere 225 GWh fjernvarme og 50 GWh strøm. Energibehovet i Forus Vest 

er i dag på ca. 217 GWh. Hvert år tapes i størrelsesorden 100 GWh fjernvarme fra avfallsforbrenning 

fordi kundemassen er for liten. Ambisjonsnivået er å redusere energibruken på Forus med 80 % 

innen 2040, dvs til et energibehov på 80 GWh. Fram mot 2040 er det ønskelig å redusere 

restavfallsmengden til fordel for materialgjenvinning. Forus har behov for mer strøm. En ombygging 

av forbrenningsanlegget med mulighet for å produsere strøm vil øke effektiviteten betydelig, men 

det innebærer en kostnad. 

 

Det diskuteres om avfallsforbrenning kan defineres som klimanøytral. Energikilden er ikke fornybar 

ifølge definisjon, og forbrenning avgir utslipp, men den renses. Det er likevel en lokal energikilde 

som har stort potensial til å forsyne Forus med energi på en mer optimal måte enn i dag. I IKDP 

Forus legges til grunn at avfallsforbrenning benyttes så lenge det er den miljømessig beste løsningen. 

 

Forusområdet står ovenfor store omstillingsutfordringer med mål om å omforme deler av det store 

næringsområdet fra en tradisjonell industripark til et moderne og attraktivt næringsområde for 

fremtidens kompetansevirksomheter. Forus Næringspark har fått innvilget støtte fra Enova til et 

omfattende prosjekt der målet er at Forus Vest skal bli et energinøytralt område med balanse 

mellom lokalt forbruk og produksjon av energi. 

 

Forus har mulighetene til å lykkes med energieffektivisering, økt bruk av fornybar energi og kun bruk 

av lokale energikilder. Løsningene innebærer teknologisprang fra dagens konvensjonelle løsninger. 

Mye av dagens bebyggelse vil finnes også i framtiden, særlig utenfor kjerneområdene. IKDP Forus vil 

ikke utløse endringer i eksisterende bebyggelse. Andre initiativ på Forus må til for at endring skal 

skje i eksisterende bebyggelse som er basert på konvensjonell energi. 

 

Ambisjonsnivået er å redusere energibruken på Forus med 80 % innen 2040, dvs. til et energibehov 

på 80 GWh. Fram mot 2040 er det ønskelig å redusere restavfallsmengden til fordel for 

materialgjenvinning. 

 

5.2.5.2 Virkemidler i IKDP arealdel (endring fra dagens kommuneplaner) 

Virkemiddel 1: Tilknytningsplikt for bygg  

Lyse er eier av infrastruktur for el-nett, fjernvarme og fjernkjøling i Forusområdet, og har over lang 

tid hatt ansvar for utbygging av all energi-infrastruktur på Forus. Kartet viser avgrensing av 

konsesjonsområdet på Forus, samt steder med varmesentral som gis rett til å drive 

fjernvarmeanlegg. Tillatelsen gjelder til 2035. Kommunene kan pålegge tilknytningsplikt for bygg i 

nye plan- og byggesaker innenfor konsesjonsområdet. Bestemmelse omtaler dette. 
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Figur 22. Konsesjonsområde for fjernvarme 

 

Virkemiddel 2: Redusere energibehovet 

Kommunene har ikke anledning til å avvike krav til bygg fra gjeldende TEK. TEK-forskrift skal følges 

opp for alle nybygg og nye planer innenfor planområdet. Med den siste TEK-forskrift som kom i 2017 

kom en omfattende oppdatering av regelverket for å følge opp klimaforliket fra 2012: Målet ble satt 

til passivhusnivå i 2015, og nesten nullenerginivå i 2020. 

 

Direktoratet for bygningskvalitet utreder nå hva nullenerginivå skal defineres som i Norge. Det er 

sannsynlig at ambisjonsnivået i TEK øker fram mot 2040 slik at plusshusstandard innføres. I IKDP 

Forus gir kommunene tilslutning til at bygg som kommunene selv skal etablere på Forus, skal ha 

plusshus-standard, dersom TEK ikke har høyere standardkrav på byggetidspunktet. 

 

Mange bygger i dag kontorbygg med en vesentlig høyere standard enn det som kreves i TEK 17. 

Industri og kombibygg har trolig andre preferanser angående bygg, hvor byggekostnadene vil være 

av stor betydning. 

 

Virkemiddel 3: Etablere energifleksibel og smart infrastruktur 

Infrastruktur for energiforsyning må kunne benytte alle fornybare energikilder. Energi-, varme- og 

kjøleløsninger skal være robuste og ha tilstrekkelig fleksibilitet til å tåle eventualiteter. 

 

Forus har behov for energiforsyning til følgende formål: 

• Elektrisitet, oppvarming og kjøling til boliger 

• Elektrisitet, oppvarming og kjøling til kontor- og servicebygg 

• Elektrisitet og oppvarming til industrieiendommer 
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IKDP Forus prioriterer fire kjerneområder med høyere tetthet og utbygging til kontor og 

serviceformål. Disse områdene får en tydelig profil med vekt på gode kvaliteter. Kjerneområdene øst 

for E39 blir også bygd ut med til dels boliger. Disse områdene bør prioriteres med kollektive 

systemer og energifleksibel infrastruktur for både oppvarming, til varmtvann og kjøling. Infrastruktur 

til vannbåren varme kreves i bestemmelse. Spesielt lavtemperatur gir stor grad av fleksibilitet. 

 

Det er et ufravikelig krav at infrastruktur for vannbåren varme internt skal anlegges fram til og 

internt i all ny bebyggelse på hele Forusområdet. Slik oppnås at Forus utvikles med et 

energifleksibelt system og energikilden kan byttes ut ved behov. 

 

Som forberedelse til omstilling for bruk av andre energikilder enn avfallsforbrenning bør vurderes å 

etablere nærvarmeanlegg for å betjene delområder på Forus med energi. Grunneierne leverer 

energi inn og henter ut energi fra anlegget etter behov. Krav kan stilles i detaljplaner der man 

utvikler flere eiendommer i fellesskap. Slike arealbehov er foreløpig ikke innarbeidet i plankart eller 

bestemmelser til planen. 

 

Virkemiddel 4: Forsyne Forus med miljøvennlig og effektiv energi 

Forus Næringspark gjennomførte i 2017 et forprosjekt der energisituasjonen på Forus ble kartlagt. 

Det er dokumentert stort potensial for energieffektivisering, økt bruk av fornybar energi og lokal 

energiproduksjon i området. Prosjektet videreføres med støtte fra Enova. Sentralt her er å utrede 

etablering av et energi- og servicesenter for Forus vest og finne fram til en metodikk for 

områdeutvikling som fungerer på tvers av kvartaler, eierskap og infrastruktur. Prosjektet skal også 

utrede konkrete innovasjonsprosjekter som kan få stor betydning for Forus sine muligheter til å bli 

energinøytralt. Løsninger som tar i bruk overskuddsvarme fra avfallsforbrenning og lagring av 

overskuddsenergi er eksempler som skal utredes. 

 

Energi er miljøvennlig når den skaffes lokalt fra fornybare energikilder og bruken ikke forurenser 

lokalt eller globalt. Avfallsforbrenning er en valgt energikilde for hele Forus med bakgrunn i 

forbrenningsanlegget til Forus Energigjenvinning og med Lyses fjernvarmekonsesjon. 

 

I Norge er oljefyring ikke tillatt etter 2020. I IKDP Forus definerer at Forus skal være fossilfritt innen 

2040. Det betyr at fossilgass til oppvarming eller fossildrivstoff (bensin og diesel) til transport skal 

fases ut. Markedet for utvikling av transportmidler trekker dette i riktig retning. Det er godt mulig at 

transport på Forus til og med er klimanøytral før 2040, dvs. at transport skjer med fornybar energi og 

uten forurensende utslipp. I utviklingen av Forus bør det vurderes om området kan ha en 

energiforsyningsstasjon, særlig for å ivareta godstransportens behov. 

  

Kommunene anbefaler hvilke energikilder som bør velges, og tilbyr utbyggere fleksibilitet i valg av 

energikilder av typer som medfører lavest mulig utslipp. Utbyggere bør benytte lokale 

varmeressurser (solenergi, fjernvarme mv.), lokale kjøleressurser (kaldtvann fra fjorden mv.) og 

lavverdig energi bør velges til oppvarming av bygningsmasse og tappevann. 

 

Solenergi bør utvikles som energikilde på Forus, i tillegg til avfallsforbrenning. Solceller og tilhørende 

infrastruktur bør anlegges på nye og eldre bygg for å supplere med elektrisitet slik at el-forsyningen 

kan skje lokalt. NIRAS har gjennomført en innledende simulering: Solceller har et særlig potensial på 

Forus på grunn av store takflater. Forus ligger godt plassert for å benytte frikjøling fra Gandsfjorden 

med naturlig kaldt vann hele året og uten behov for system for nedkjøling. Lyse har startet 

etablering av system som benytter kaldtvann fra Gandsfjorden. Infrastruktur til Forus bygges ut 
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framover. Konsentrert kontorbebyggelse i kjerneområdene legger grunnlaget for 

kostnadseffektivitet, og disse områdene bør prioriteres med infrastruktur for frikjøling. 

 

Kommunene vil ta en tydelig rolle i tilretteleggingen av Forus som et energinøytralt og framtidsrettet 

område. Derfor er dette satsingsområdet også omtalt i handlingskapittelet i planen. Kommunene ser 

at næringslivet på Forus er avhengig av en aktør som koordinerer og tilrettelegger på vegne av 

fellesskapet for å nå et vellykket resultat. 

 

Energinøytralitet på Forus er særlig rettet mot målet om et klimavennlig næringsområde, men kan 

også ha betydning for målet om næringsutvikling: 

• Planen har forventninger om at eiendomsutviklere benytter fornybare og lokale energiressurser 

og energiledelse som styringsverktøy, som bør få betydning for mål om et klimavennlig 

næringsområde. 

• Områdets framtidige energiprofil kan bli mer synlig, og attraktiviteten for nyetableringer og 

konkurransekraften overfor kunder og samarbeidspartnere styrkes i inn- og utland. 

 

5.2.5.3 Forventet måloppnåelse i IKDP Forus 

Energinøytralt Forus 

Hovedmål Oppfølging 

Hovedmål 1: Forus og regionen skal bli mer 
attraktiv for næringsutvikling  
 

Områdets energiprofil kan bli mer synlig og 
attraktiviteten for nyetableringer styrkes. 
 

Hovedmål 2: Forus skal være et godt sted å bo 
og jobbe 
 

Strategien har begrenset betydning for å nå 
dette målet. 
 

Hovedmål 3: Forus skal være et klimavennlig 
næringsområde  
 

Måloppnåelsen styrkes pga. krav om 
tilrettelegging for vannbåren varme og 
tilknytning til fjernvarme.  
 

 

 

5.2.5.4 Oppfølging av nasjonale/regionale føringer 

Energinøytralt Forus 

Nasjonale mål Oppfølging / måloppnåelse 

Nasjonale miljømål 

• Norge skal fram til 2020 kutte tilsvarende 
30 pst. av globale utslipp av klimagass i 
1990 

• Norge tilstreber en utslippsreduksjon på 
40% i 2030, sammenliknet med 1990. 

• Norge skal være klimanøytralt i 2030. 

• Norge har lovfestet ett mål om å bli et 
lavutslippssamfunn i 2050. 
 

 

• Planens virkemidler har stor betydning for 
ny bebyggelse på Forus. 

• Planen endrer ikke tilrettelegging for 
endret energiforsyning i eksisterende 
bebyggelse. Det er sannsynlig at en stor 
andel av dagens bebyggelse vil finnes i 
området også i 2040. Planen har derfor 
begrenset betydning for å nå helhetlige 
mål. På lang sikt vil tiltakene ha betydning. 

Statlige planretningslinjer for energi- og 
klimaplanlegging i kommunene (kgl.res 
4.9.2009)  

• Kommunene skal gjennom planlegging 
stimulere og bidra til redusert 
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Energinøytralt Forus 

Nasjonale mål Oppfølging / måloppnåelse 

klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 
energiomlegging.  

• Kommunene kan bidra til å redusere 
Norges utslipp av klimagasser og til å 
gjennomføre energieffektivisering og 
omlegging til miljøvennlige energiformer. 

 

• Planen benytter de virkemidler som plan- 
og bygningsloven gir anledning til innenfor 
energi-temaet. 

 

Regionale mål Oppfølging / Måloppnåelse 

• Fylkesdelplan for energi og klima finnes, 
men ikke tilgjengelig på nettsider. Ble 
vedtatt rundt 2009, og er muligens 
utdatert. 

• Måloppnåelse er ikke vurdert. 

 

5.2.6 Strategi 5: Styrking av blågrønne strukturer og klimatilpasning 

5.2.6.1 Hovedgrep med begrunnelse 

Hovedgrep styrking av blågrønne strukturer er: 

• Skape gjennomgående blågrønne forbindelser gjennom Forus basert på eksisterende kanaler. 

• Gi eksisterende vannveier en naturligere utforming  

• Legge grunnlag på å bedre vannkvaliteten og forholdene i Hafrsfjord 

• Skape muligheter for økologiske forbindelser og mer biologisk mangfold på Forus  

• Sikre strategisk viktige grønne korridorer og områder for fremtiden  

• Tilføre Forus tydeligere stedsidentitet og skape attraktive steder og møteplasser basert på 
blågrønne kvaliteter, både i kjerneområdene og ellers på Forus  

• Veve sammen Forus med nære rekreasjonsområder utenfor planområdet og bedre 
kommunikasjonen internt i området ved å etablere attraktiv grønnstruktur og gjennomgående 
hovedtraseer for gående og syklende  

• Unngå omdisponering av grønne områder til byggeformål i randsonen til dagens 
næringsområde 

• Sikre en klimatilpasset håndtering av flomsituasjoner basert på bruk av eksisterende 
vannveier og lokal overvannshåndtering. 

 

Bakgrunn 

Nye områdekvaliteter og nye grøntdrag har vært en sentral del av planarbeidet siden oppstart. Forus 
er i dag preget av mye asfalt, biler og gråe flater. I forbindelse med høringene av planen har det 
kommet innspill fra flere aktører som påpeker viktigheten av en sterkere og sammenhengende 
grønnstruktur på Forus. Beboernes ønske om styrking av grønne strukturer og rekreasjon kom fram i 
innbyggerseminaret i mai 2017. De regionale myndighetene har uttrykt en forventning om at planen 
skal tilføre Forus nye regionale grøntdrag.  
 
Det er et mål at Forus skal utvikles med blågrønne kvaliteter som knytter Forus sammen med 

byområdet, som gir identitet og skaper steder, og gjør Forus attraktivt for næringsliv, arbeidstakere 

og bosatte. Til dette er det utarbeidet flere hovedgrep som beskriver prioriterte mål. 

 
Styrking av naturlike (lik naturen) blågrønne strukturer vil ha mange positive effekter. Det vil gjøre 

Forus mer attraktivt for både besøkende og folk som arbeider her og samtidig sikre klimatilpasning, 

øke biologisk mangfold og bedre vannkvaliteten. Kommunene vil derfor sikre eksisterende og tilføre 
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flere blågrønne områder. Utvalgte steder som i kjerneområdene, langs kanalene og langs viktige 

traseer for gange og sykkel tilrettelegger planen for blågrønne strukturer med rekreasjon og 

opphold. Ved å kombinere sammenhengende grønnstruktur med eksisterende og nye forbindelser 

for gående og syklende, økes attraktiviteten samtidig som det bidrar til bedre vilkår for myke 

trafikanter. Et mer blågrønt Forus vil bidra til å gi et rikere dyre- og planteliv i tillegg til at arealene vil 

kunne håndtere overvannssituasjoner, fordrøyning og bidra til vannrensing. Ved å etablere nye 

vannspeil, vil historien om Stokkavannet løftes frem og synliggjøres. 

 

Planen kan ikke videreføre intensjonen om høy utnyttingsgrad i kjerneområder uten at 

grønnstruktur og uterom er en del av satsningen. Sett i sammenheng med at en langt større andel 

arbeidstakere i området vil benytte seg av gange og sykkel i tiden fremover, er et styrket gang- og 

sykkelnett avgjørende for å bidra til en effektiv flyt av personer inn og ut av Forusområdet. Gang- og 

sykkelnettet er bygget opp for å knytte Forus bedre opp mot omkringliggende områder, dette skal 

bidra til flere turer gjennom området også for andre enn de som jobber på Forus. 

 

5.2.6.2 Virkemidler i IKDP arealdel (endring fra dagens kommuneplaner) 

Det er utfordrende å finne gode virkemidler for å sikre blågrønne kvaliteter. Store deler av de 

etablerte næringsområdene er utbygd med asfalt der det ikke er bebyggelse. Planarbeidet har 

utforsket muligheter for å sikre blågrønne grep innenfor bebygde og regulerte næringsområder. I 

planen er det lagt opp til en kombinasjon av å regulere områder til grønnstruktur og til hensynssone 

grønnstruktur. I tillegg er det gitt bestemmelser om utforming av grønnstrukturen, om grønt i 

byggesonen og om overvannshåndtering. 

 

Det er også utfordrende å finne fram til en effektiv gjennomføringsstrategi, med 

finansieringsløsninger og ordninger for gjennomføring av tiltak på tvers av eiendomsgrenser.  

Området har en funksjonell vannhåndtering i dag med kanalene som har god kapasitet. I 

planarbeidet er vurdert hvordan Forus kan utvikles etter planhorisonten 2040. Det er ikke avklart i 

denne planen, men en problemstilling er at flere områder kan bli aktuelle for boligformål i 

framtiden. Dersom det ikke tas grep for å sikre blågrønne strukturer i denne planen, vil det være 

utfordrende for en fremtidig boligutvikling. 

 
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021 ble vedtatt i 2015. Bekkefeltene 

som leder til Hafrsfjord er et prioritert nedbørsfelt i planen for å bedre vannkvaliteten i Hafrsfjord.  

En mer naturlik utforming av vannveiene vil bidra til forbedring av vannmiljø og vannkvalitet. I tillegg 

kan dette ha en positiv effekt for biologisk mangfold, forbedre oppholdskvaliteter og 

opplevelsesverdien og gi bedre rekreasjonsmuligheter for hele området. Samtidig må vannveiene 

ivareta overvannshåndtering fra området og flomsituasjoner.  

Virkemiddel 1: Nye gjennomgående blågrønne forbindelser gjennom Forus  

Planen legger opp til et flettverk av blågrønne forbindelser gjennom hele Forus. Planforslaget bygger 

videre på det firearmede kanalsystemet som går gjennom planområdet. Disse danner de 

gjennomgående blågrønne hovedforbindelsene og kobles på eksisterende regionale grøntdrag. De 

blågrønne hovedforbindelsene er ytterligere supplert med et nettverk av forbindelser for gående og 

syklende. Disse er sammenhengende og skal ha kvaliteter som gjør dem attraktive for alle 

brukergrupper. For å tilpasse forbindelsene til planområdet, vil størrelse og innhold være en 

variasjon av tradisjonelle blågrønne områder, grønne strekk, parker og byrom alt etter hvilke 

områder forbindelsene går igjennom; næringsområder, kjerneområder, boligområder mm.   
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Dette er et viktig strategisk plangrep som gir økt kvalitet og attraktivitet for næringsliv, beboere og 

tilreisende på Forus, tilføre stedsidentitet og gjøre Forus mer tilgjengelig for gående og syklende. Det 

vil også åpne for nye friluftsmuligheter og koblinger mellom eksisterende grønnstrukturer sentralt i 

storbyområdet. 

 

Kvalitetene som planlegges skal tilfredsstille ulike behov øst og vest for E39 fordi kommunene 

planlegger for økt boliginnslag i øst og fortsatt rene næringsområder i vest. Øst for E39 vektlegges 

lek og rekreasjon i boligområdene, mens i vest blir det viktig med grønne forbindelser som gjør det 

attraktivt å gå og sykle, og for innbyggerne og folk som jobber i område å ta seg gjennom området. 

 

Virkemiddel 2: Naturlik utforming av vannveier 

Det eksisterende kanalsystemet skal reetableres helt eller delvis med naturlig vannmiljø i og langs 

alle kanalstrekkene mellom Forusbeen i vest, Røynebergsletta i nord, fv. 44 i øst og Stokkamyrveien i 

sør. Det er avsatt et tverrsnitt på 15 - 30 m for å sikre en kvalitativ opparbeidelse, hvori kanalenes 

tverrsnitt vil være mellom 10 – 25 m. Ambisjonsnivået er ulikt øst og vest for E39 når det gjelder 

reetablering av vannmiljø. På østsiden stilles krav til helt naturlig etablering. Her er flomrisikoen 

mindre og grunnforholdene bedre.  

Blågrønn visjonsplan (se vedlegg) ble utarbeidet høsten 2017 av konsulent og med midler fra 

Miljødirektoratet. Utgangspunktet til planforslaget er rapporten fra Rambøll, men med en del 

endringer.   

 

I tillegg til en mer naturlik utforming av eksisterende kanaler er det et mål å gjenåpne vannveiene på 

begge sider av vannskillet ved E39. Ved å bringe frem i dagen de steder der vannet går i rør, oppnås 

et sammenhengende kanalsystem. Planen legger opp til en åpning av vannveier som er lagt i rør i 

krysset Forusbeen og ved Forusveien. 

 

Planen tilrettelegger også for at det etableres nye vannflater i tilknytning til eksisterende vannveier. 

Disse er steder som er spesielt aktuelt for å tilrettelegges for mer oppholdskvalitet, opplevelser og 

rekreasjon. Åpne vannflater etableres bl.a. i kjerneområdet Koppholen. 
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Figur 23. Vannkanaler og vannflater på Forus, temakart vist på plankartet. 

 

Utfordringer: 

• Noen steder er tverrsnittet smalere enn det som skal til for å opparbeide helt eller delvis naturlig 
bekkeløp med nok vannkapasitet. Andre løsninger med smalere tverrsnitt må vurderes. Det er 
særlig aktuelt langs bussveien som skal opparbeides vest for kollektivbroen. Det er også 
vanskelig å få nok bredde langs bussveien like øst for kollektivbroen. 

• Nødvendig flomkapasitet skal tilfredsstilles, også i forhold til klimaendringer med økte 
vannmengder. 

 
Virkemiddel 3: Bedre vannkvaliteten i vannveiene  

Habitatforbedrende tiltak ved vannveiene på Forus vil i tillegg til økt biologisk mangfold og 
stedskvaliteter også ha en positiv virkning på vannkvalitet. Et naturlikt vannløp med varierte 
strømningsforhold gir oksygen til vannet og hever vannets selvrensingsmuligheter.  
 
På bakgrunn av dette er det lagt inn krav om vannkvalitet i bestemmelsene: «Vannkvaliteten i 

Foruskanalen skal sikres i tråd med vanndirektivets miljømål om godt økologisk potensiale».  

Det er laget et notat om mulige løsninger for fysisk opparbeidelse av kanalene og tilhørende 

grønnstruktur. Det er skissert 3 forskjellige prinsipper for framtidig utforming. Løsningene er ulike 

avhengig av stedenes egenskaper og hva som skal oppnås på stedet. Detaljplanen må avklare hvilket 

av disse prinsipper som skal velges for hvilken strekning av kanalen. Det vil bl.a. være avhengig av 



77 
 

grunnforholdene, tilgjengelig bredde på korridor, ønske om urban eller organisk utforming avhengig 

av tilgrensende arealer (f.eks. kjerneområder) og vannmengde som må håndteres. Notatet er lagt til 

reguleringsbestemmelsene som vedlegg. 

Ved å sikre arealer til rensing av overflatevann blant annet fra veier og krav om rensing av overvann 

på enkelttomter, øker vannkvaliteten i kanalen som igjen gir renere vann til Hafrsfjord. 

 

Utfordringer: 

• Det er store utfordringer med vannkvaliteten. Foruskanalen er registrert som en sterk modifisert 

vannforekomst (SMVF = kunstige eller sterkt endrede vannforekomster) ihht. Vannforskriften. 

Det stilles krav om at økologisk potensiale må forbedres innen 2027 til kanalen har minst godt 

økologisk potensiale. 

• Vannkvaliteten er dårlig i dag, og det vil ta mange år før vannmiljø er reetablert nok til at det vil 
påvirke vannkvaliteten i nevneverdig grad. Andre tiltak for å bedre vannkvaliteten må derfor 
vurderes framover. Planen har bestemmelser om rensing av overvann fra parkeringsplasser og 
veier, men dette er virkemidler som bare får betydning når nye tiltak gjennomføres. 

 
Det er ikke gjort utredninger som konkretiserer mål eller aktuelle tiltak for å bedre vannkvaliteten i 

forbindelse med IKDP Forus. Dette er et arbeid som ikke er avsluttet og hvor de tre kommunenes 

fagmiljøer innenfor VA og vannforurensning i tiden fremover må jobbe sammen. Alle de tre 

prinsippene som er lagt ved reguleringsbestemmelsene vil bidra til bedre vannkvalitet enn det som 

finnes i dag. Men tiltakene vil ikke være tilstrekkelige til å innfri vanndirektivets krav om å oppnå 

økologisk godt potensiale for Foruskanalen. Det er imidlertid en viktig markering om et første skritt i 

retning av å følge opp vannforskriften. 

 

Virkemiddel 4: Veve sammen Forus med nærområdene og bedre kommunikasjonen internt i 

området ved å etablere attraktive grøntdrag og gjennomgående hovedtraseer for gående og 

syklende 

Planen tilrettelegger for bedre fremkommelighet for gående og syklende som vil gjøre det mer 

attraktivt å ferdes i området. Dette er i tråd med grep i Forusvisjonen. Gjennom gode 

sammenhengende forbindelser, vil både innbyggerne og arbeidstakerne og andre som ferdes i 

området kunne krysse Forus, for å komme til blant annet bolig- og rekreasjonsområdene utenfor 

Forus. På Forus vest er strategien å planlegge for et sammenhengende nettverk av grønnstruktur for 

gående og syklende. Det skal bli attraktivt å gå og sykle til jobb på Forus. Grønnstrukturen har en 

minimumsbredde på 15 meter og noen er allerede regulert. Gående og syklende skal prioriteres i 

kjerneområdene. Planen anbefaler at deler av kjerneområdene blir bilfrie for blant annet å aktivere 

gater og uteområder, redusere avstander mellom bygninger som igjen gjør det attraktivt å gå.  
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Virkemiddel 5: Tilføre Forus tydeligere stedsidentitet basert på blågrønne strukturer og historiske 

spor  

 

Forus sin identitet er i dag bundet opp i 
områdets funksjon mer enn i stedlige 
elementer. Planen legger opp til at blågrønne 
elementer kan skape nye steder langs 
vannveiene, ved nye vann og i grønne 
omgivelser og derved gi hele og deler av Forus 
ny identitet. I sentrale, urbane områder vil det 
legges mer fokus på mennesker, i de andre 
områdene vil det også være fokus på 
leveområder for planter og dyr (insekter).  
I kjerneområdene skal det dannes uteområder 
med høy kvalitet og egenart hvor blågrønne 
elementer blir tilpasset kjerneområdets 
funksjonsblanding, med eller uten boliginnslag. 

 

Det vil være attraktive steder og gode møteplasser. Utenfor kjerneområdene vil de blågrønne 

stedskvalitetene primært være koblet opp mot mobilitet, rekreasjon og vannhåndtering. Som 

identitetsskaper skal de blågrønne elementene ses i sammenheng med landskap, kulturminner og 

enkeltbygg. Nyskaping av åpne vannspeil i noen områder kan vise til historiske spor og minne om 

tidligere Stokkavatnet i dette område tidligere. 

Virkemiddel 6: Skape muligheter for økologiske forbindelser og biologisk mangfold på Forus  

Sentrale deler av Forus har i dag svært begrensede naturverdier. Det er et mål å sikre og tilføre nye 

leveområder for planter og dyr, særlig insekter på Forus. Dette oppnås blant annet ved å etablere 

biotoper og sikre vandrekorridorer i gjennomgående blågrønne strukturer. Eksempler er habitater 

med slyngende bekker, enger og våtmarksområder og blågrønne elementer i urbane miljøer. Noen 

steder på Forus ligger områder som ikke er bebygd eller asfaltert, og som fremstår med et grønt 

preg. Disse har i dag en verdi for det biologiske mangfoldet og skal bevares i fremtiden. Planen 

fremmer økt biologisk mangfold ved å sikre arealer, tilføre nye blågrønne områder/forbindelser og 

ved å innføre krav til blågrønn faktor for ny bebyggelse. En bedring av vannkvaliteten vil igjen ha en 

positiv effekt for plante- og dyrelivet. 

 

Det er gitt bestemmelser som angir at tomter/områder skal avsette minimum 10% av eiendommer 

til grønne formål. Slike grøntområder skal lokaliseres med tilknytning til overordnet grønnstruktur, 

der det er mulig. Det er også fastsatt et minimumstall for blågrønn faktor for kjerneområder (0,7) og 

øvrige områder (0,4) som vil bidra til mer grønt i byggesonen. Disse kravene vil bidra til mer grønt i 

byggesonen som kan bli en mosaikk av småbiotoper og økologiske forbindelser. 

 

Virkemiddel 7: Sikre strategisk viktige grønne korridorer/områder for fremtiden  

De foreslåtte nye blågrønne områdene vil tilføre dagens Forus viktige kvaliteter, men disse 

områdene vil også være viktig for fremtidens Forus. For å få til et nytt fremtidig regionalt grøntdrag 

innenfor planområdet i tråd med regionale myndigheters forventninger, er det avgjørende å sikre 

arealene i denne planen. Et slikt grep vil også være viktig ved eventuell senere transformasjon til mer 

blandet bebyggelse på Forus vest for E39. 

 

Det er avgjørende å avsette nok arealer til at grøntdraget kan realiseres som en sammenhengende 

og fullverdig grønnstruktur for flora og fauna, beboere og brukere i fremtiden. Dette krever en 
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reetablering av grønne områder og kan være krevende å gjennomføre. Planen prioriterer noen 

områder/delstrekk innenfor planhorisonten, mens andre ligger lengre ut i tid.   

 

Å realisere et nytt regionalt grøntdrag i tradisjonell forstand og størrelse gjennom hele planområdet 

anses ikke som mulig eller ønskelig gjennom Forus. Gjennom planarbeidet har det vist seg å være 

krevende å få dette til i et utbygd område som Forus, især der hvor det ikke tilrettelegges for 

boligutbygging. Strategien har derfor vært å differensiere mellom blågrønne gjennomgående 

forbindelser som knytter Forus på nærområdene, og et tradisjonelt grøntdrag. Grøntdraget som 

sikres for en lenger tidshorisont legges i øst-vest retning fra golfbanen, via en del av Statoil-

eiendommen på Forus vest fram til Svanholmen, videre langs bussveien, til grøntdraget ved 

Travbanen og over Forussletta til Myklebyst. Grøntdraget mellom Forusbeen og Svanholmen er 

sikret som hensynssone grønnstruktur og er plassert på ubebygde arealer med bredde på min. 40 m.  

 

De blågrønne forbindelsene stopper på Myklaberget øst for fv. 44, der plangrensen til IKDP Forus 

stopper. Det er en bestilling i handlingsdelen at kommuneplanene for Stavanger og Sandnes bør 

videreføre trase for grøntdrag langs kommunegrensen mellom Stavanger og Sandnes, ned til 

Gandsfjorden.  

 

 
Figur 24 Forusvassdraget og grønnstruktur i plankartet. 
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Virkemiddel 8: Sikre lokal overvannshåndtering og grønt i byggesonen på tvers av kommunene 

Blågrønne strukturer har i mange tilfeller en sammenheng med håndtering av overvann. I IKDP Forus 

stilles det krav om at overvann normalt skal gis avløp gjennom infiltrasjon i grunnen og i åpne 

vannveier. Det legges opp til lokal overvannshåndtering ved bruk av naturbaserte løsninger på egen 

tomt. Dette kan f.eks. være en kombinasjon av regnbed, swales ol. for fordrøyning og sikring av 

infiltrasjon i bakken. Overvannshåndtering kan inngå som del av felles uteoppholdsareal, lekeareal 

eller grønnstruktur. Det er også fastsatt at utbygging ikke skal medføre negative konsekvenser for 

vannmiljøet i vassdrag, innsjø eller sjø. Bruk av naturbaserte løsninger for overvannshåndtering vil 

også styrke de blågrønne strukturene i områdene og øke opplevelsesverdien i hele området. I tillegg 

vil vannkvaliteten bli bedre. 

 

Kommunene har i dag ikke felles bestemmelser eller lik praksis på overvannshåndtering. 

Nedbørsfeltet på Forus går inn i alle tre kommuner, vannet på Forus vest samles og renner ut til 

Hafrsfjord. Bestemmelser skal sikre mot forurensning som skjer i det utbygde næringsområdet. 

Eventuelt tilsig av forurenset vann fra landbruksområdene rundt Forus kan ikke løses gjennom IKDP 

Forus. 

 

Virkemiddel 9: Bevare eksisterende grønne områder rundt næringsområdet 

De store åpne områdene mellom Kjerrberget, Åsenvegen, Forusbeen sør og Bærheim er i dag 

disponert til LNF og golfbane/idrettsformål. Dette er en kjærkommen kvalitet ved næringsområdet 

som ellers består av mye harde flater. Utsikten fra ulike standpunkter på Forus viser verdien som 

dette helhetlige landskapet har. Fram til tidshorisonten 2040 bør disse områdene fungere som en 

del av den regionale grønnstrukturen over Kjerrberget. 

 

Området kan få en helt ny betydning i en framtid med høyere utbyggingstetthet og endret arealbruk 

i de utbygde delene av Forus. Da kan arealbruk vurderes på nytt, og disse områdene vil uansett være 

en ekstra kvalitet og ressurs i vurderinger i den sammenheng. IKDP Forus overlater til neste 

generasjon å vurdere behov og muligheter for endret arealbruk. 

 

Virkemiddel 10: Sikre flomveier i grønnstruktur og vannveiene  

Et avgjørende kriterium for opparbeidelse av nye vannkvaliteter er at nødvendig flomkapasitet skal 

tilfredsstilles. Framtidens utsikter til sterke regnskyll, økte vannmengder og risiko for urban flom 

betyr at dette må ha fokus når kommunene jobber for å reetablere vannmiljø. Dobbeltprofil er et av 

tiltakene som benyttes for å øke vannkapasiteten når vannstanden stiger over normalt nivå. Nye 

grønne strukturer skal opparbeides slik at de fungerer som flomveier som leder vannet til kanalene 

når vannivået stiger over normalnivået. 

 

Det er lagt inn hensynssone for flom langs samtlige kanaler i tråd med tilhørende grønnstruktur. 

 

Virkemiddel 11: Rekkefølgetiltak 

Planen knytter etablering av grønnstruktur og vannmiljø til utvikling av delfelt og kjerneområdene.  
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5.2.6.3 Forventet måloppnåelse i IKDP Forus 

Styrking av blågrønne strukturer og klimatilpasning 

Hovedmål Oppfølging 

Hovedmål 1: Forus og regionen skal bli mer 
attraktiv for næringsutvikling  
 

Nye grøntområder bidrar til å gjøre Forus til et 
attraktivt næringsområde, også i fremtiden. 
Kjerneområdene blir særskilt prioritert med 
blågrønne kvaliteter i de urbane aksene. 

Hovedmål 2: Forus skal være et godt sted å bo 
og jobbe 
 

Nye blågrønne strukturer vil fungere som et 
områdeløft for området, som gjør det enklere å 
bruke Forus på måter som det er lite av i dag. 

Hovedmål 3: Forus skal være et klimavennlig 
næringsområde. 

Reisende til Forus vil få et bedre tilbud av gang- 
og sykkelveier som vil gjøre det enklere å velge 
bort bilen til fordel for miljøvennlige alternativ. 
I tillegg vil området rigges bedre for 
klimatilpasning ved bruk av en mer naturbasert 
overvannshåndtering og blågrønne strukturer. 

 

5.2.6.4 Oppfølging av nasjonale/regionale føringer 

Styrking av blågrønne strukturer og klimatilpasning 

Nasjonale mål Oppfølging / måloppnåelse 
Nasjonale miljømål 
Friluft 

• Friluftslivet sin posisjon skal tas vare på og 
utvikles videre gjennom å ivareta 
allemannsretten, bevaring og tilrettelegging 
av viktige friluftslivsområder og stimulering 
til økt aktivitet for alle. 

• Naturen skal i større grad brukes som 
læringsarena og aktivitetsområde for barn 
og unge.  

Økosystem 

• Økosystemene skal ha god tilstand og 
levere økosystemtjenester.  

• Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og 
utvikling av truet og nær truede arter og 
naturtyper skal bevares. 

• Ett representativt utvalg av norsk natur skal 
tas vare på for kommende generasjoner.  

 
Vannkvalitet 

• Vannforskriften krever at alle 
vannforekomster skal opprettholde eller 
oppnå "god tilstand" innen 2027, i tråd 
med nærmere angitte kriterier. Dette 
gjelder både den økologiske og den 
kjemiske tilstanden.  

• Foruskanalen er registrert som en sterk 
modifisert vannforekomst (SMVF = kunstige 
eller sterkt endrede vannforekomster) ihht. 
Vannforskriften. Det stilles krav om at 

 
 

• Ambisjonsnivået for reetablering av natur 
på Forus vil ikke være like høyt som for 
andre deler av byområdet. Ambisjonsnivået 
må heves senere hvis større deler av 
området vest for E39 transformeres til 
boligformål. Hensynssone grønnstruktur i 
planen er et bidrag til en slik framtidig 
satsing. 

 

• Ny grønnstruktur og vannmiljø som 
etableres bør oppnå god økologisk tilstand. 
 

 
 
 
 
 
 

• En utforming av vannveiene som er 
nærmere naturen vil bidra til 
selvrensningseffekten av vannet. Men det 
vil ta mange år før naturlik vannmiljø er 
etablert, og lang tid til at det vil påvirke 
vannkvaliteten i nevneverdig grad. 

• Tiltakene vil ikke være tilstrekkelige til å 
innfri vanndirektivets krav om å oppnå 
økologisk godt potensiale for Foruskanalen. 
Det er imidlertid en viktig markering om et 
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Styrking av blågrønne strukturer og klimatilpasning 
Nasjonale mål Oppfølging / måloppnåelse 

økologisk potensiale må forbedres innen 
2027 til kanalen har minst godt økologisk 
potensiale. 

første skritt i retning av å følge opp 
vannforskriften. 

 

Regionale mål Oppfølging / måloppnåelse 

Regionalplan for Jæren 2013 – 2040 

• Sikre regional grønnstruktur og 
kjerneområde land bruk. 

• Minimere behov for nedbygging av 
landbruksområder og rekreasjons- og 
grøntområder. 

Regional plan for vannforvaltning i vannregion 
Rogaland 2016-2021 

• Planen prioriterer å bedre vannkvaliteten i 
bekkefar som leder til Hafrsfjord med tanke 
på å oppnå bedre vannkvalitet også i 
Hafrsfjord. 

• Planen anbefaler å innarbeide 
målsetningene i vannforvaltningsplanen i 
kommuneplaner/arealbruksplaner. 

• Planen anbefaler å nytte hensynssoner mot 
sårbare vassdrag i planarbeidet for å bevare 
restarealer og beskytte vannmiljøet, legge 
prinsippene om lokal overvannshåndtering 
til grunn for all planlegging og utbygging og 
inkludere klimatilpasning og 
flomhåndtering med hensyn på vannmiljø i 
overordnet planlegging  

• Kjerneområde landbruk berøres ikke av 
planen. Planforslaget introduserer ny 
regional grønnstruktur. 

• Planforslaget viser nye rekreasjonsområder 
øst for E39 og smalere grøntdrag vest for 
E39 som skal øke attraktiviteten for gående 
og syklende. 

 

• Planforslaget viser habitatforbedrende 
tiltak i Forusvassdraget, som renner ut i 
Hafrsfjord. 

 

• Planens anbefalinger er i stor grad ivaretatt 
i IKDP Forus. 

 

 

 

 

5.2.7 Strategi 6: Smart Forus 

5.2.7.1 Hovedgrep med begrunnelse 

Hovedgrep Smart Forus kort fortalt 

• Utdanning og kunnskap for å sikre konkurransekraft og verdiskapingspotensial på Forus 

• Energi, Klima og Miljø som resurs for å styrke Forus’ posisjon som energihovedsted 

• Satsing på smarte næringer for å styrke effektivisering, differensiering og konkurransekraft 
nasjonalt og internasjonalt.  

 

Hvorfor gå SMART på Forus? 

Behov for smarte løsninger fremgår av: 

• Økende urbanisering 

Mer mennesker bor innenfor tettsteder og byer, Stavangerregionen med Sandnes og Sola er 

intet unntak. Det krever smarte løsninger der effektiv arealbruk og samordnet transport 

foretrekkes for å unngå transportproblemer og utslipp av CO2. 
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• Utfordringer vedrørende infrastruktur og mobilitet og nullvekstmål 

Økt urbanisering krever smarte kollektivløsninger for å opprettholde mobilitet og at reisemål kan 

nås.  

• Økt konkurranse om de beste hodene og de produktive, lønnsomme bedriftene 

Næringslivet i regionen er del av internasjonale nettverk der det er stor konkurranse. Personer 

med teknologiforståelse og IKT-kompetanse blir en viktig konkurransefaktor de kommende 

årene, og det er derfor ønskelig å se på hvordan hele utdanningsforløpet fra barnehage til 

universitet kan fremme kunnskap om, og bruk av teknologi. I tillegg er ønsket om 

kompetanseoverføring og etterutdanning av den allerede eksisterende kunnskaps-kapitalen her i 

regionen et viktig poeng. 

• Større krav og forventninger fra innbyggerne 

Næringsliv, ansatte og innbyggere forventer informasjon om mange ting. Rask saksbehandling er 

krevet for å ikke miste mulighet for verdiskaping og livskvalitet.  

• Miljøutfordringer 

Klimagassutslipp, støy, støv, lukt, NOX og CO2 gir utfordringer. Teknologi og smarte løsninger 

kan bidra til å redusere og unngå klima- og miljøproblemer.  

• Høyere teknologisk endringstakt 

Teknologi er en av de sterkeste driverne til innovasjon – og en grunnpilar i utviklingen av smarte 

byer og samfunn. Ny teknologi og digitale løsninger kan bidra til lavere kostnader ved at 

arbeidskrevende prosesser forenkles og forbedres. Nye forretningsmodeller som skaper verdi på 

nye måter vil se dagens lys, med bedre tjenester for brukerne og flere nye arbeidsplasser som 

resultat. Teknologi og digitalisering kan også bidra til å øke kvaliteten og redusere utgifter på 

offentlige tjenester gjennom forenkling og effektivisering. 

• Behov for diversifisering  

Stavanger har vært en energihub i mange år, med vellykket men ensidig satsing på olje og gass. 

Med nedgangen i oljeprisen falt lønnsomheten og den store utviklingsdriften forsvant. 

Diversifisering og smarte løsninger gjør regionen mindre sårbar for svingninger i økonomien.  

 

Bakgrunn 

Hva er smart generelt? 

Smart har betraktning på følgende tema: 

• Teknologi: Løsningene tar i bruk moderne teknologi for å forenkle og forbedre. Det kan for 
eksempel handle om å benytte mulighetene som ligger i digitalisering, automatisering, store og 
åpne data, sensorteknologi eller «internet of things»-teknologi 

• Samarbeid: Prosjektene innebærer ulike samarbeidskonstellasjoner på tvers av kommuner, 
næringsliv, organisasjoner og akademia. 

• Innbyggerinvolvering: Prosjektene tar utgangspunkt i innbyggernes og brukernes behov, og 
involverer disse i utviklingen av løsninger. 

 

Smart City / Smart Region 

Smart City eller Smart Region er et begrep som brukes i flere sammenhenger, og det finnes svært 

mange meninger om hva dette er eller ikke er. Det er tre vesentlige hovedakser langs definisjonen av 

en Smart City. 

1. Bærekraftig – der bærekraft blir brukt i sitt videste perspektiv; 

a. at naturressursene forvaltes på en slik måte at fotavtrykket av vår ressursbruk har minimale 

konsekvenser i et globalt perspektiv 

b. at løsninger og tjenester er markedsmessige og er i stand til å drive og videreutvikle seg 

selv. 
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2. Menneskene som lever og jobber i et område, opplever en by som enkel, effektiv, fleksibel og 

innovativ. 

3. Området må kunne tiltrekke seg relevant arbeidskraft, utdanne riktig kompetanse og være lim 

på kapital og industri. 

 

Smarte byer, og dermed smarte næringsarealer løses ikke gjennom et politisk vedtak, men 

møysommelig arbeid over flere år. Mange bidragsytere må samarbeide for å lykkes, og det viktigste 

er at byen/regionens politiske ledelse setter noen klare målsettinger om hva en ønsker å oppnå, og 

at en styrer etter det. En 10 års horisont er ikke uvanlig i slike prosjekt. Flere aktører som kommuner, 

fylkeskommune, infrastrukturselskaper, universitet og industri generelt bør jobbe sammen og bidra 

til å skape substans rundt posisjonen. 

Hvor smart en by eller et næringsområde er, måles gjerne ved en rekke indikatorer innenfor 

økonomi, energi, transport, helse, skole og styresett for å nevne noen. En modell som ofte er brukt 

er Smart City hjulet, som har sitt opphav fra Siemens og Wienna University of Technology. Sentralt 

står IT og åpne data. Figuren under viser kategorier av tema i Smart City hjulet. 

 

 
Figur 25 Smart City hjulet. Kilde: https://blogg.lyse.no/2015/05/29/hva-er-en-smart-city/ og foredrag 

om smartcity fra Lyse  

Satsing på utdanning og deling av kunnskap for å sikre konkurransekraft og verdiskapingspotensial 

på Forus 

Deling av kunnskap og utdanning er viktige byggeklosser i arbeidet med å bygge smartere 

næringsarealer, byer og samfunn.  

For å lykkes med å omsette kreativitet og gode ideer til konkrete innovasjoner, trenges nysgjerrighet 

på ny kunnskap, deling av kunnskap og et mangfold av kompetanser. 

Forus ønskede posisjon som et kompetansesentrum fordrer satsing her. Forus sammen med øvrige 

steder i regionen har mulighet til å sette regionen på kartet som en smartby innenfor prioritert 

kompetansesatsing. 

 

Satsing på energi, klima og miljø som ressurs for å styrke Forus sin posisjon som energihovedsted 

https://blogg.lyse.no/2015/05/29/hva-er-en-smart-city/
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Forus skal utvikle og ta i bruk teknologiske løsninger som gir reelle bidrag til vedtatte målsetninger 

om utslippskutt. Løsningene skal samtidig gjøre det enklere for næringsliv og innbyggere å ta valg 

som bidrar til en klimanøytral Forus. Forus skal styrke sin posisjon som Energihub.  

• Utvikle og ta i bruk nye teknologiløsninger som reduserer de lokale klimagassutslippene 

• Utvikle og ta i bruk nye teknologiløsninger som gjør det enkelt for innbyggerne å ta de 

klimavennlige valgene i hverdagen 

• Videreutvikle regionens kompetanse innen energiproduksjon for å få til en sterk opptrapping av 

grønn energi, og samtidig gjøre utvinning av ikke-fornybare energiressurser i Norge til den mest 

miljøvennlige i Europa 

• Arbeide for å etablere nye samarbeidsformer og -arenaer som tar i bruk kompetansebasen i 

energiindustrien slik at den kommer til nytte på nye samfunnsområder som har betydning for 

klima, energi og miljø 

• Utforske og forsere nye løsninger som kan sikre et særlig høyt ambisjonsnivå for klima og energi 

i alle større byutviklingsprosjekter 

• Raskt ta i bruk nye og miljøvennlige teknologier innen transport av gods og mennesker - både på 

land og i sjø 

• Aktivt utforske mulighetene for å ta i bruk nye førerløse transportsystemer 

 

Satsing på smarte næringer for å styrke effektivisering, differensiering og konkurransekraft 

nasjonalt og internasjonalt. 

Forus skal fortsatt være et næringsareal av regional, nasjonalt og internasjonal betydning. Næring på 

Forus skal være smart og diversifisert for å være robust og framtidsrettet. Smart teknologi skal ha 

influens på hvordan innbyggere jobbe, og hva slags areal næringer trenger i framtidens byer. Det er 

fortsatt behov for grunnleggende basis planlegging, men arealbehov, gjennomføring og utseende, 

estetikk med mer kan bli annerledes enn i dagens situasjon. Det ansees følgende næringer.  

• Smart logistikk: I framtiden er det større etterspørsel etter transport og logistikknæring som er 

plassert ved mobiltetsknutepunkter. Rask sammenstilling av varer til nye varer, levering av disse 

varer, og samtidig tilby tjenester blir viktig. Logistikk er ikke lenger bare levering av frakt.  

• Smart industri: produksjonssenter og teknologihubber. Denne industrien er kjennetegnet av en 

kombinasjon av internettbruk, store informasjonsmengder, og lag-industri. Det er alt fra 3d-

printing til produksjon i store mengder på effektive måter. I prinsippet er det mulig å etablere 

smart industri hvor som helst, men det krever et nytt arbeidsmiljø og nye måter å samarbeide og 

organisere seg på. Det har også betydning for arealutformingen. Disse nye næringsarealene må 

tilby en kombinasjon av utforskning og utvikling med produksjonsevne: lage noe nytt og tenke 

høyt. 

  

Når andelen kunnskapsbasert næring og forskning blir større, øker behovet for mer urbane 

kvaliteter. Eksempler er Hightech Campus i Eindhoven, eller liknende campusutviklinger ellers i 

Europa og i Norden. Kreative / nyere bedrifter flytter inn til områder med urbane kvaliteter. Det 

gjelder spesielt IKT eller produksjonsbedrifter. Stor produksjon (men ikke produksjon av 

prototyper) er stort sett flyttet til Asia. En kombinasjons av kunnskapsbaserte næringer og 

produksjon (av prototyper) kan medføre at det blir etablert nye gründervirksomheter. 

Samarbeid og deling er viktig. 

• Det er vanskelig å forutse behov for framtidige smarte næringsareal. Behovet er ikke entydig, 

men omfatter i alle fall: 

• arbeidsmiljø der infrastruktur er samordnet: infrastruktur til data, godstransport av ulike 

mengder og størrelse,  
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• høykvalitativ infrastruktur til transport for mennesker: gange og sykkel, kollektiv transport og 

individuell (bil)transport. 

• Næringsliv og Smart, tilpasning i dagens situasjon. Innenfor fysisk tilrettelegging er det mange 

elementer som kan bli smarte. Smart tilbyr først og fremst muligheter: å jobbe mer effektivt og 

dermed billigere for brukere og næringsliv, og mer bærekraftig for samfunnet. Eksempler er 

blant annet parkeringsproblematikk, energi, samarbeid.  

SMART innenfor næring kan være et samlet begrep til ‘fornuftig’ teknologi der en kombinasjon 

av sensorer, IKT og intelligens henger sammen. Det er særs viktig at disse designes slik at dette 

blir åpne APIer. Slik at dataene kan utveksles, formidlers og deles. SMART gjør de fysiske 

omgivelsene målbare og dermed smarte. Ansatte og virksomheter får mulighet til å jobbe og 

anvende omgivelsene på en effektiv måte. 

SMART teknikk anvender sensorer i nettverk. Sensorene videreformidler informasjon i 

nettverket slik at fornuftige beslutninger kan tas. Desto mer informasjon tilgjengelig, desto 

bedre blir grunnlaget for beslutningene. IKT og nettverk blir viktig.  ‘Connectivity’ (måte å være 

knytet samen) er en av basis prinsippene for smarte næringer. Eksempler er ledige 

kontorarbeidsplasser, ledige parkeringsplasser, sanntid bussavganger ved holdeplassene og 

resepsjonene, og mye mer. Det er særs viktig at disse designes slik at all smart teknologi 

anskaffes med åpen API er, samtidig må datasikkerhet og GDPR selvsagt tas hensyn til. 

 

5.2.7.2 Virkemidler i IKDP arealdel (endring fra dagens kommuneplaner). 

Virkemidler i sammenheng med å satse på et smartere Forus henger i stor grad sammen med de 

andre arealstrategiene, og er i stor grad belyst der som fysiske tiltak. Andre tiltak i forbindelse med 

spesifikk smart er ofte myke tiltak, som organisatoriske eller gjennomføringstiltak som ikke er berørt 

av plan- og bygningsloven.  

 

Virkemiddel 1: Gründervirksomheter 

Særlig innenfor kjerneområder tilrettelegger IKDP Forus for gründervirksomheter. Det gjøres 

gjennom bestemmelser (kjerneområde Koppholen), og ellers gjennom samfunnsdelen og 

handlingsdelen. Planen åpner opp for gjenbruk av eksisterende bygningsmasse, noe som ofte er en 

stimulans for gründervirksomheter som trenger billige lokaler. Planen kan ikke styre at disse 

etablerer seg her, men erfaring fra andre byer og land tilsier det, og det er ofte en suksessfaktor for 

grundervirksomheter i oppstartsfasen.  

 

Virkemiddel 2: Møteplasser og møtesteder 

Gjennom hele planen, men særlig innenfor kjerneområdene er det stor innsats på å etablere 

møtesteder og møteplasser, både offentlig og privat. Møteplasser og møtesteder er allerede 

beskrevet under de foregående strategier og det er sikret areal til de på plankart gjennom urbane 

akser med mer og i bestemmelsene.  

Når det gjelder Smart Forus er møteplasser også en premiss fordi møteplasser og møtesteder gjør 

det enklere for mennesker å treffe hverandre. Når mennesker møtes er det lettere å utveksle ideer, 

noe som medfører at kunnskapsnivå og konkurransekraft øker. IKDP sikrer muligheter, men kan ikke 

garantere at deling av kunnskap og innovasjon vil skje.  

 

Virkemiddel 3: Utvikling av næringsareal rundt sentrale og attraktive bussholdeplasser 

Utvikling av næringsareal rund sentrale og attraktive holdeplasser er omtalt i foregående strategier. 

Også for et smartere Forus er utvikling av næringsareal rund sentrale attraktive holdeplasser 

relevant. Næringsarealer i høy tetthet ved god transporttilgjengelighet gjør det lettere å 

gjennomføre tekniske smarte teknologiske løsninger.  
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Virkemiddel 4: Mobilitetspunkt 

Et mobilitetspunkt er et sted der det er tilgang til felles transportløsninger (se også strategi for 

kjerneområder og økte andeler miljøvennlige transportformer). Utforming av disse 

mobilitetspunktene skal gjennomføres slik at brukere kan velge beste måte å reise på, med varsel 

om når neste bussvei-buss eller lokalbuss kommer, samt reisetid til andre mål og tilgjengelige 

alternativer. Det er til dels grep som beskrives i handlingsdelen, fordi det er organisatoriske 

virkemidler. 

 

Virkemiddel 5: Smart transport 

Samfunnsdelen anbefaler å velge smarte transportløsninger. Planens Arealdel legger til rette for høy 

tetthet ved utvalgte godt betjente holdeplasser. Samfunnsdelen og handlingsdelen anbefaler å følge 

opp med eksperimenter som for eksempel førerløse busser og smart individuell transport. 

 

Virkemiddel 6: Energikrav 

Planforslag legger til rette for smarte energiløsninger når det gjelder fjernvarme, varmt vann og 

kjøling. Ved å etablere fellesfunksjoner, kan CO2 utslipp reduseres og miljøgevinst økes. 

 

Virkemiddel 7: Samarbeidsstrukturer 

Handlingsdelen av IKDP-Forus beskriver at det er nødvendig å etablere nettverk mellom aktører som 

har fokus på smarte løsninger, gjennom blant annet Forus Næringspark, det offentlige på alle nivåer 

og UIS. I tillegg til å fortsette med dagens og nye delingsstrukturer kommer Triangulum, Nordic Edge, 

Future Energy Hub osv.  

 

5.2.7.3 Forventet måloppnåelse i IKDP Forus 

Smart Forus 

Hovedmål Oppfølging 

Hovedmål 1: Forus og regionen skal bli mer 
attraktiv for næringsutvikling  
 

• Satsing på styrke effektivisering, 
differensiering og konkurransekraft 
nasjonalt og internasjonalt. 

o smart transport 
o smart industri: produksjonssenter 

og teknologihubber. 

• Satsing på Energi, Klima og Miljø som resurs 
for å styrke Forus’ posisjon som 
energihovedsted 

Hovedmål 2: Forus skal være et godt sted å bo 
og jobbe 
 

• Satsing på møtesteder og møteplasser, 
utvikling av næringsareal rund sentrale og 
attraktive holdeplasser, og mobilitetspunkt 
og smart transport gjør området attraktivt.  

Hovedmål 3: Forus skal være et klimavennlig 
næringsområde  
 

• Satsing på smart grid og implementering av 
smarte energiløsninger bidrar til et mer 
klimavennlig næringsområde. 
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5.2.7.4 Oppfølging av nasjonale /regionale føringer 

Smart Forus 

Nasjonale mål Oppfølging / måloppnåelse 

Meld. St. 27 (2016–2017) 
Norge må satse grønnere, smartere og mer 
nyskapende for å gi fremtidig vekst, 
arbeidsplasser og skatteinntekter. Regjeringen 
vil legge til rette for vekst i både eksisterende 
og nye bedrifter og fremme Norge som et 
attraktivt lokaliseringsland for industriell 
aktivitet. 

Forus hovedmål 1, 2og 3 legger til rette for at 
nasjonale mål om satsing å være grønnere, 
smartere og mer nyskapende kan 
gjennomføres.  
 
Oppfølging av planens hovedmål gjennom 
formulerte strategiene vil medføre at både 
eksisterende og nye bedrifter vil fortsatt være 
etablert eller vil etablere seg på Forus og tilby 
Norge som attraktivt lokaliseringsland for 
industrielle aktiviteter.  

 

Regionale mål Oppfølging / måloppnåelse 

Generelt 
Rogaland fylkeskommunen og Fylkesmannen i 
Rogaland satser på smarte løsninger på alle 
nivåer og i flere tema, blant annet i:  

• helse 

• transport 

• arealbruk. 
Nordic Edge, Smart City og Triangulum er 
eksempelprosjekter som har blitt startet for å 
stimulere til smartby-satsing.  
 
Smart spesialiseringsstrategi for Rogaland  
Fylkeskommunen har vedtatt å starte arbeidet 
med en smart spesialiseringsstrategi, jamfør 
vedtak i fylkesutvalget 2. juni 2015. En smart 
spesialiseringsstrategi er et nytt konsept for 
innovasjonspolitikk laget for å fremme effektiv 
bruk av offentlige investeringer i forskning og 
utvikling. En slik strategi vil imøtekomme 
behovet for forskningsdrevet innovasjon i 
næringslivet og utnytte fylket sine fortrinn og 
særpreg til vekst og utvikling. 

• Samordnet areal og transport legger til 
rette for smarte løsninger.  

• Handlingsdelen omfatter en del 
organisatoriske prosesser som følges opp i 
IKDP Forus. Blant annet: 
o Samarbeid med det interkommunale 

kollektivselskapet Kolumbus AS, 
Stavanger parkering og Forus 
Næringspark 

• Fortsettelse av ulike 
eksempelprosjekter.  

 

• Sikre at Forus blir en del av den smarte 
spesialiseringsstrategien for Rogaland 

 

 

 

5.2.8 Øvrige tema 

5.2.8.1 Handel  

Generelt 

Regionalplanen har en regional planbestemmelse om handelslokalisering som erstatter den 

rikspolitiske retningslinjen for kjøpesentre. Planbestemmelsen sier blant annet noe om hvor 

nyetablering og utvidelse av handelsareal er tillatt og om dimensjonering av handel. IKDP Forus 

følger opp regional planbestemmelse. Eventuelt nye handelsrammer gis i en revidering av Regional 

planen. Det utales seg i IKDP Forus derfor ikke spesielt om handel annet enn at: 
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• for å unngå at kjerneområdene skal konkurrere med de etablerte handelssentra, skal 

eksisterende handel benyttes som en ressurs, men ikke utvides. Innenfor planhorisonten (frem 

til 2040) skal kjerneområdene ikke utvikles som nye lokalsentre. 

• ulike service-tilbud kan bli en ny kvalitet for alle ansatte i Forusområdet, og samles i 

kjerneområdene. Eksempler på tilbud som planen åpner for er nærbutikk (nærhandel som 

arbeidstakere har nytte av på dagtid på jobb, omfang av nærbutikk skal være i henhold til enhver 

tids gjeldende Regionalplan for Jæren) treningssenter, cafe, tannlege, lege, renseri og frisør. 

Slike tilbud plasseres sentralt på gateplan slik at de bidrar til aktivitet og åpne fasader. Service er 

begrenset inntil 1 000 m2 pr kjerneområde. 

• gjeldende rammer for plasskrevende varer beholdes. Kommunenes bestemmelser for salg av 

varegruppene biler, båter, landbruksmaskiner og andre større byggevarer framgår i til enhver 

tids gjeldende kommuneplan. 

 

Det er tatt inn få unntak i planen:  

• felt H1 og H3, Ikea.  

• felt H2 Tvedtsenteret.  

 

Unntak: Felt H1 og H3, Ikea 

Bakgrunn 

Under behandlingen av Regionalplan Jæren leverte Fylkesmannen to innsigelser til 

planbestemmelsene.  

• Den ene om at det er i strid med nasjonale interesser at det åpnes for en landsdelsbasert 

handelsvirksomhet på et definert område på Forus.  

• Den andre om at det vil kunne åpne for utvidelse av eksisterende kjøpesentre på Forus dersom 

reguleringsplaner som er vedtatt før kjøpesenterforskriftens bestemmelser og som bryter med 

forskriftens bestemmelser, gjøres gyldige igjen.  

 

Fylkesmannens innsigelser ble ikke tatt til følge i KMD’s behandling. KMD støttet imidlertid 

Fylkesmannen i at planbestemmelse om handel i Regionalplan Nord Jæren kunne vært gjort 

strammere, men valgte å ikke endre planen.  

 

Senere er nullvekstmålet videreført i Byvekstavtalen som tilsier at handelslokalisering må vurderes i 

lys av nullvekstmålet. Reisevaneundersøkelsene viser at handelsreiser til/fra Forus er bilbaserte med 

80 % bilandel. Da Ikea ble innvilget regulering av ny tomt var ikke intensjonen å øke 

handelsarealrammen totalt sett på Forus. Det er en felles ambisjon for kommunene at dagens Ikea 

ikke utvikles til et nytt kjøpesenter.  

 

Felt H3, IKEA IKDP Forus 

Felt H3 (dagens IKEA). Felt videreføres som i dag.  

• Reguleringsplan 2001 129. 

Bestemmelse i reguleringsplan 2001 129 i Sandnes er spesifisert slik: «Feltet reguleres til kontor-

/forretningsformål. TU= maksimum 150%/minimum 80%. Det tillates kun handel med tepper, 

møbler og hvitevarer. Det tillates detaljhandel med inntil 5500 m2 BRA salgsflate.» 

 

• Kommuneplan i Sandnes  

I gjeldende kommuneplan for Sandnes er eiendommen avsatt til formål næringsbebyggelse og 

overstyrer reguleringsplanens arealformål.  
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• IKDP Forus 

IKDP Forus viderefører kommuneplanens arealformål. Forretning og kjøpesenter inngår ikke i 

arealformål næringsbebyggelse. Eksisterende virksomhet er godkjent og kan fortsette på 

eiendommen, så lenge det ikke foretas endret bruk som krever tillatelse etter bestemmelsene i 

pbl. § 20-1, dvs bruksendring mm. 

 

Felt H1, ny tomt til handelsetablering som har en landbasert dekning.  

• Reguleringsplan 2549P (i Stavanger) 0548 Forus Næringspark felt C1 – Ikea (Sola). Arealformålet i 

gjeldende reguleringsplan er forretning  

• Kommuneplan i Stavanger og Sola. Begge kommuneplanene viser Næringsformål. 

• Felles plan IKDP Forus for begge lokasjonene gjør det nå mulig å knytte etablering på H1 til 

flytting fra felt H3. Det er gjort i en bestemmelse. Tillatt handel videreføres som i 

reguleringsplan. 

 

Unntak: Felt H2 Tvedtsenteret 

Hovedmål i IKDP Forus har vært å sikre næringsformål og utvikling av næring i henhold til planens 

hovedmål og strategi. Det har vært sparsomt med bruk av kombinert formål i IKDP Forus med 

hovedregel at kun areal innenfor kjerneområder skulle avsettes som kombinert formål.  

 

Utfordring i IKDP Forus har vært hvordan en kunne sikre dagens kjøpesentrumsformål og samtidig 

sikre arealstrategien med kontorer og kombinerte virksomheter på kommunedelplannivå. 

Tvedtsenteret er delvis plassert innenfor kjerneområde Koppholen.  

 

Planforslagets grep har vært å legge til rette for hovedformål ‘næring’ og spesifisere både 

kjerneområde Koppholen og den dobbelte bruken av Tvedtsenteret (og tilstøtende områder) som 

kjøpesenter gjennom en nærmere spesifisering ved å introdusere både et bestemmelsesområde ‘H2’ 

for å konsolidere kjøpesenterformål og bestemmelsesområde ‘KJ2’ for å regulere kjerneområde 

Koppholen.  

 

Bestemmelsen som er knyttet til H2 sikrer kjøpesenteret for områdene vist i dagens kommuneplan 

til Stavanger. Det er videreført at innenfor dette områder inntil 15 000 m2 detaljhandel kan foregår. 

Bakgrunnen til handelsrammen på 15 000 m2 er følgende.  

 

Faktabox og bakgrunn handelsrammen Tvedtsenteret. 

 

I gjeldende reguleringsplan for området, plan 1767, tillates inntil 15 000 m 2  BRA detaljhandel 

innenfor feltene A1 – A6. Dette samsvarer med rammen for handelsareal i gjeldende kommuneplan.   

 

I tillegg tillater reguleringsplanen ubegrenset med handelsarealer til varegruppene tepper, møbler 

og hvitevarer, innenfor tillatt utnyttelse. Åpningen for handel med møbler/tepper/hvitevarer ble gitt 

i tråd med tidligere retningslinje i Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren, som positivt la til 

rette for utvikling av dette området som handelssted for disse varegruppene. 

  

Ny regional planbestemmelse, som avløste statlig bestemmelse, ble vedtatt i 2013. 

Unntaksbestemmelsen for varegruppene tepper, møbler og hvitevarer ble da fjernet. Regional 

planbestemmelse tilsidesatte reguleringsplanens handelsbestemmelser.  Som følge av dette ble det 
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ved rullering av kommuneplanen for Stavanger for 2014-2029 hørt to alternative arealrammer for 

detaljhandel vurdert for Tvedtkvartalet;   

1. Alt 1. 15 000 m2; 

2. Alt 2. 28 000 m2. 

 

Alternativ 1 videreførte bestemmelsen som tillater inntil 15 000 m² BRA detaljhandelsareal i tråd 

med gjeldende reguleringsplan.  

Alternativ 2 var ment som en tilpasning til endringen i nasjonale føringer, og skulle delvis 

kompensere for at møbler/hvitevarer/tepper var tatt ut som egen handelskategori. Hovedargument 

for å velge dette alternativet var at det i tidligere fylkesdelplan, kommuneplan og vedtatt 

reguleringsplan positivt var lagt til rette for denne handelen her. Rammen for kjøpesenterarealet ble 

da foreslått økt da med 13 000 m² tilsvarende det som var antatt tillatt av møbler, tepper og 

hvitevarer på det tidspunktet. 

 

Det fremkom i høringen av kommuneplanen at eksisterende godkjent handelsareal i området var 

vesentlig høyere enn det hørte alternativ 2 (28 000 m2). Foreløpige beregninger viste da at det kan 

være over 40 000 m2 detaljhandelsareal i området med den beregningsmåten som gjelder for 

kommuneplannivået. I brev fra advokatfirmaet Hjort 18.02.19 fremkommer det at dette nå vurderes 

til å være 47 000 m2.  

 

Tvedt Eiendom AS viste i sin høringsmerknad til kommuneplanen til at det er lagt til grunn en annen 

arealberegningsnøkkel for detaljhandelsareal. Ved godkjenning er det lagt til grunn netto 

handelsareal (kun salgsareal), mens kommuneplanen angir detaljhandelsareal brutto (inkludert 

lager, spiserom og tilhørende kontorer). Kommuneplanens beregningsmåte for handelsareal har 

ligget fast siden kommuneplan 2002-2017. Beregningsmåten er konsistent med Rikspolitisk 

bestemmelse for kjøpesentre.   

 

Kommunen vurderte det på det tidspunktet ikke som forsvarlig å fastsette en ramme tilsvarende 

47 000 m2 i kommuneplanen, uten en handelsanalyse som på tilstrekkelig måte belyser de særskilte 

forholdene som er knyttet til Forus som regionalt arbeidsplassområde. Med en handelsramme på 

47 000 m2 kan handelsarealer som opprinnelig var forbeholdt møbler, tepper og hvitevarer 

disponeres fritt til detaljhandel, uten føringer på varegruppe. I tillegg har bransjeglidning ført til 

utvidet varesortiment innenfor de varegruppene som det tidligere var unntaksbestemmelse for. 

Dette gjør at området med en utvidet handelsramme kan komme til å styrkes som eksternt 

kjøpesenter og som konkurrent til senterstrukturen og bysentrene. 

 

Kommuneplanen fastsatte derfor rammen uendret til 15 000 m2, alternativ 1. Hovedargument for 

denne var at regionale og kommunale mål om å styrke hovedsentrene gjennom begrensning av 

handelen utenfor. Videre at en økt ramme bør ha en forankring i regionale planer, og vær resultat av 

en regional prosess der alle kommunene i byområdet var involvert. 

 

Bestemmelsen presiserer at arealrammen skal gjennomgås og fastsettes på nytt på 

kommuneplannivå basert på regional handelsanalyse. Som følge av behovet for en regional løsning 

på endringer i senterstruktur/handelslokalisering, har det dette planarbeidet konkludert med at 

endringer i handelsrammen for Tvedtsenteret, må skje gjennom Regionalplan for Jæren. Her må det 

utføres en regional handelsanalyse som også avklarer hvordan nærhet til 

arbeidsplasskonsentrasjoner i et regionalt perspektiv skal hensyntas ved fastsetting av rammer. 
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Spørsmålet om handelsrammer på Forus har virkninger langt ut over planområdet for IKDP Forus, og 

må derfor være gjenstand for en regional vurdering som omfatter hele byområdet.  

 

Imidlertid vil det i forbindelse med pågående rullering av kommuneplan for Stavanger gjennomføres 

en tilleggshøring av de to alternative rammene for handel på Tvedtsenteret som ble hørt sist. Det var 

ved sist høring ikke innsigelser til de to alternativene, og det legges til grunn at kommunen står fritt 

til å vedta ett av alternativene. Bakgrunnen for at kommunen ønsker å høre de alternative 

rammene, er at det vurderes rimelig å tilpasse rammen for detaljhandel, som følge av bortfallet av 

møbler/tepper/hvitevarer som egen kategori detaljhandel.  
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6 Justeringer av planforslag og arealoversikt. 

 Planendringer etter hovedhøringen, som ble lagt ut til begrenset offentlig 

ettersyn (tilleggshøring)  
Sammendrag 

De temaene som fikk mange innspill i hovedhøringen ble endret i planforslaget som ble sendt ut til 

tilleggshøringen. Temaene som er viktige for å sikre måloppnåelse i henhold til overordnede 

samfunnsmål, er fortsatt høyt prioritert. Generelt er tema som berører mål om miljøvennlig 

mobilitet fortsatt prioritert, mens tema som berører mål om stedskvaliteter, er lavere prioritert i det 

reviderte planforslaget.  

 

De største endringene er følgende:  

• Mindre grønt  

De største endringene på plankartet er at flere områder som var foreslått omdisponert til 

grønnstruktur, er foreslått å endre tilbake til byggeformål. Dette gjelder noen større arealer i 

kjerneområdet Koppholen, og noen områder på Forus øst og Lura. Grønnstrukturen som 

beholdes ved tilleggshøringen, er prioritert utfra behovet for attraktive forbindelser for gående 

og syklende.  

• Høyere utnyttelse  

Den andre store endringen er at utnyttingsgraden økes både langs bussvei utenfor 

kjerneområdene, og i de ytre områdene som er tiltenkt industriformål. Arealstrategien med 

soner for ulike næringskategorier og etablering av kjerneområdene beholdes i planen 

 

Mer konkret har planen etter innkomne merknader og hovedhøringen blitt endret på følgende 

punkt:  

 

Arealstrategi 

• Utnyttingsgraden øker flere steder, men hovedmål arealstrategien opprettholdes 

• Kjerneområdet Koppholen endres når det gjelder avgrensing, arealformål, hensynssoner for 

felles planlegging og rekkefølge for stenging av veier   

• Grønnstruktur er redusert flere steder i planområdet   

Hensyn 

• Kulturminner søkes bevart gjennom hensynssoner  

• Flomhensyn ivaretas ved at arealer sikres med hensynssoner   

• Klimahensyn og kaldluftdrenering er vist på plankartet med hensynssone   

Transport og infrastruktur 

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

• Bestemmelser om sykkelparkering er oppdatert etter innspill fra styremedlemmer  

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

Gjennomførbarhet og rekkefølge 

• Flere rekkefølgetiltak har endret innhold eller er fjernet 

Bestemmelser og retningslinjer 

• Plasskrevende varehandel videreføres som i gjeldende planer   

• Formål og arealrammer som tillates i kjerneområdene justeres   

• Noen andre bestemmelser er også justert, for eksempel støy, og energiforsyning i bygg 
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Leseveiledning §6.1 og §6.2 

Planendringene etter hovedhøringen, beskrevet i §6.1 har blitt hørt i en tilleggshøring. § 6.1 viser 

kun endringene som er gjennomført etter hovedhøringen. Endringene etter tilleggshøringen har blitt 

oppsummert i § 6.2. Endelig planforslag består altså av: 

1. opprinnelig planforslag; 

2. supplert og justert med endringer etter hovedhøringen; 

3. supplert og justert med endringer etter tilleggshøringen.  

 

6.1.1 Arealstrategi 
I planarbeidet har kommunene jobbet med utbyggingspotensialet i flere faser. Det støttes opp i 

følgende dokumenter:  

1. Stedsanalysen for IKDP Forus, utarbeidet av KAP, 2015 

2. Utredning og valg av planprinsipp, 2016: Beregninger ble basert på områdeutnyttelse og 

overordnet nivå. Det ble belyst at Forus har et stort teoretisk (og faktisk) utbyggingspotensial 

tilgjengelig for videre utvikling. 

3. Utredning av høringsutkastet. Her ble gjennomført en grov beregning av utbyggingspotensialet 

før digitale polygoner forelå. Beregningen ble lagt til grunn for konsekvensutredning.  

 

Teoretisk utbyggingspotensiale Forus 

Flere av høringsuttalelsene til planen handler om redusert utnyttingsgrad i deler av planområdet. 

Høringsinstanser har foretatt egne beregninger av utbyggingspotensialet. Prosjektgruppen har 

gjennomgått tallene igjen, og foretatt en ny beregning. Det er noe ulike metoder som er benyttet i 

disse beregningene. Prosjektgruppen har funnet feil i alle beregningene, det gjelder både 

prosjektgruppens beregninger og gjennomgang av tall fra Forus Næringspark.  

 

Konklusjon er likevel at utbyggingspotensialet i IKDP Forus høringsutkastet er - ubevist - redusert 

med 550 000 – 600 000 m2 BRA sammenlignet med gjeldende reguleringsplaner. 

Konsekvensutredningen er imidlertid skrevet med utgangspunkt i tall som viser noenlunde likt 

utbyggingspotensiale som i gjeldende reguleringsplanen (altså ikke noe reduksjon).  

 

Styret bekreftet med sitt vedtak i møte 4. oktober 2018: «Det legges ikke opp til at det totale 

utbyggingsvolumet i planen reduseres». Bestemmelsenes grenser for utnyttingsgrad endres slik at 

planens totale utbyggingspotensiale videreføres og igjen samsvarer med innholdet i 

konsekvensutredningen – og dagens potensial. 

  

Prosjektgruppen fant ut at noen områder har utdaterte planer og er derfor ikke egnet for beregning 

av utbyggingspotensiale, det gjelder særlig Lura. Noen andre arealer er detaljregulert med høy 

utnyttelse med begrunnelse i forutsetninger som ikke lenger gjelder.  

 

Høringsutkastet har teoretisk utbyggingspotensiale på 3,4 – 4,0 mill. m2 BRA (usikkerhet skyldes ulike 

beregningsmetoder). Siste 10 års perioden er det i snitt bygd 35 000 m2 pr år. Hvis samme 

utbyggingsmengde legges til grunn fram til 2040, betyr det 700 000 m2 samlet utbygging innenfor 

planhorisonten.  
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Ikke arealmangel 

I utredning om økonomisk gjennomførbarhet (Asplan Viak, beregning av realistisk utbyggingsareal og 

kostnadsbidrag pr m2 BRA IKDP Forus (14.03.2019, versjon 6)) viser beregninger av det realistiske 

utbyggingspotensialet. Sannsynligvis har Forus mer utbyggingspotensial enn det som er realistisk å 

bygge ut fram til 2040. Og om det skulle skje at det blir arealmangel, har kommunene alle 

muligheter til å planlegge nye kjerneområder og/eller utvide disse.  

 

Arealmangel er ikke en utfordring i planen, men det er en utfordring å utvikle Forus innenfor et 

plangrep som skaper vellykket næringsutvikling og endring av reisevaner. Planen for Forus må svare 

på utfordringene som området har. Planforslaget er utarbeidet med bakgrunn i hovedmålene for 

planarbeidet og innebærer en omstrukturering av hvor ulike kategorier av virksomheter skal 

plasseres på Forus.  

 

Opprettholde måloppnåelse og arealstrategi 

En viktig forutsetning for plassering av økt utbyggingsmengde er at planens måloppnåelse ikke skal 

reduseres. Kriterier som er benyttet i arbeidet med å plassere høyere utnyttingsgrad er derfor: 

1. Nullvekstmålet for personbiltransport skal overholdes. 

2. Muligheter for utvikling av eksisterende og etablering av nye, rene industri- og 

lagervirksomheter skal ikke reduseres. 

3. Muligheter for utvikling av eksisterende og etablering av nye kombivirksomheter skal ikke 

reduseres. 

4. Muligheter for utvikling av de fire kjerneområdene for rene kontorvirksomheter skal ikke 

reduseres.  

 

Justeringer utbyggingspotensial 

Redusert grønnstruktur 

Prosjektgruppen har oppdatert utbyggingspotensialet med bakgrunn i redusert grønnstruktur for 

planen. Det oppdaterte planforslaget har økt byggeformål på 40 000 m2 pga. dette.  

 

Utnyttingsgrad 

Prosjektgruppen har jobbet prinsipielt med endringer for å sikre at arealstrategien i planen 

opprettholdes med ulike soner tilpasset transporttilgjengelighet. Under viser beskrivelsen av 

endringene at det oppnås store tall i nytt utbyggingspotensial som følge av justering av prosent i 

utnyttingsgrad.  

 

Videre har arbeidet med økt utbyggingspotensial fokusert på områdeutnyttelse og i begrenset grad 

vurdert økninger på nivået med kvartals-/byggeområde. Prosjektgruppen har sett på muligheter for 

å øke utbyggingspotensialet ytterligere ved å gå inn i mer detaljerte studier av kjerneområdene og 

konkrete delfelt. Med unntak av Koppholen, anbefales å holde på tidligere anbefalinger for 

kjerneområdene.  

 

Området tilknytta Kanalsletta, Solasplitten og generelt vest og nord for Koppholen kjerneområde ses 

på som ikke hensiktsmessig sted å øke utnyttelsen i særlig grad. Bakgrunnen for dette er at 

tilgjengelighet til kollektivtrafikk er svakere og at området nord for Koppholen er velfungerende for 

dagens kombibedrifter.  
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Følgende områder fikk anbefalt økt utnyttingsgrad:  

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

Godeset får økt utnyttingsgrad fra 120 % til 150 % BRA. Da blir utnyttingsgraden i 

gjennomsnittsom i gjeldende reguleringsplaner for disse områdene. Kontorandelen per bygg 

reduseres fra 20 % til 15 %. Det gir mulighet for høyere tetthet av industri- og lagerbedrifter, 

uten risiko for at arealene utvikles til kombi- eller rene kontorvirksomheter. Dette øker 

utbyggingspotensialet med 125 000 m2 BRA.  

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

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

kjerneområde, og områdene øst for E39 utgjør indre bussveisone. Her er det vurdert om 

risikoen for at rene kontorvirksomheter gis anledning til å plasseres utenfor 

kjerneområdene. En slik utvikling blir uheldig fordi det reduserer attraktiviteten til 

kjerneområdene. Med bakgrunn i dette anbefaler vi at maks utnyttingsgrad økes fra 150 

% til 190 % i indre sone. Plankartet viser unntak for de to feltene N2 og N3 som tillates 

maks utnyttingsgrad på 200 %.  

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

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

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

Konsekvensen blir at eventuelle bedriftsetableringer med mer enn 60 % kontorandel 

skal plasseres i kjerneområdene.  

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

på 460 000 m2 BRA.  

• To felt sør i kjerneområdet Koppholen får økt utnyttingsgrad. Dette er ikke medregnet i 

oppsummeringen av økt utbyggingspotensiale, men kommer i tillegg til det som beskrives over. 

Felt D og H utgår fra Koppholen fordi kjerneområdets avgrensning er endret. 

 

Det teoretiske utbyggingspotensialet er ‘økt’ med 625 000 m2 BRA som følge av endringene som er 

gjort ved tilleggshøring. Dette er i overkant av det gjeldende planer viser.  

Om kontorandelen i bussveisonene: I høringsutgaven var det krav om maksimum kontorandel 

knyttet til enkeltbygg. For mange bedrifter vil det være mer hensiktsmessig å skille kontordelen og 

industridelen i to eller flere bygg. Utfordringen blir å unngå at kontordelen utvikles for rene 

kontorvirksomheter, det vil ikke være ihht. intensjonen i planen. Ved tilleggshøring er bestemmelsen 

endret slik at kravet om kontorandel er knyttet til tomtens BRA og ikke enkeltbygninger. 

Kommunene vil kunne følge opp intensjonen i planen med å ikke tillate fradeling av eiendommer der 

separate bygg for kontorformål i kombibedrifter er etablert. 
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Figur 26 Soneinndeling ved hovedhøring (venstre) og soneinndeling ved tilleggshøring (høyre) 

 

Figurene over viser ny og gammel soneinndeling. På plankartet vises bussveisonen nå med todelt 

bestemmelsesområde (Indre og Ytre bussveisone) og det finnes tilhørende bestemmelser om 

utnyttingsgrad. Golfbanen er også tatt ut: det er ikke behov for omforming til næring innenfor denne 

planhorisonten. 

 

Kontorandel som oppdatert virkemiddel i planen 

Gjeldende reguleringsplaner på Forus benytter både utnyttingsgrad og kontorandel som virkemidler 

for å differensiere arealbruken slik at virksomheter med mange ansatte samles langs 

kollektivaksene. Virkemiddelbruken har ikke vært stram nok til at målsettingene i gjeldende planer 

er tilstrekkelig realisert. Flere reguleringsplaner er senere endret og det er gitt flere dispensasjoner. 

Resultatet er at rene kontorvirksomheter har blitt etablert utenfor den høyverdige kollektivaksen på 

Forus.   

 

Intensjonen med IKDP Forus er å videreføre og forsterke virkemidler som leder i riktig retning for å 

nå målene som er satt for utviklingen av Forus. Noe som har ført til at utnyttingsgraden i 

planområdet er økt generelt og fungerer i større grad som virkemiddel, og bærer av hele planens 

idé.  

Helhetlig og forutsigbare rammer er nedfelt i arealstrategien, som blant annet inneholder to viktige 

grep:  

• Forus skal ha plass til alle de tre næringskategoriene 

• • Planlegging av kjerneområder med høy tetthet, stedskvaliteter og tilpasset tjenestetilbud  
 

I tillegg omhandler arealstrategien:   

• Samordne arealbruk til industriformål med transporttilgjengelighet til hovedveiene. Knytte 

arbeidsplassintensive virksomheter til hovedkollektivforbindelser   

• Sette av tilstrekkelig areal (reserve) for kombinerte næringer og industrivirksomheter   

• Satse på høyverdige kjerneområder med nye stedskvaliteter  
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Både Næringsforeningen, Forus næringspark og overordnede myndigheter støtter hovedgrepene i 

arealstrategien.   

Planforslagets samfunnsdel er sortert tematisk innenfor seks strategier, som alle peker på ett eller 

flere av de tre hovedmålene. Den mest effektive strategien er etableringen av de tre 

kjerneområdene, fordi den kan gi måloppnåelse til alle hovedmålene. Derfor er kjerneområdene 

særlig viktige for måloppnåelsen.   

 

Forus skal ha plass til alle de tre næringskategoriene: Virksomheter med høy arbeidsplassintensitet 

skal lokaliseres til utvalgte kjerneområder. Øvrige områder skal legges til rette for kombinerte 

næringer og industrivirksomheter. Industrivirksomheter plasseres med god biltilgjengelighet.   

Kjerneområdene er planlagt med høy tetthet, publikumsrettet profil og tilpasset tjenestetilbud: 

Disse områdene skal ligge langs bussveitraseene. Kjerneområder med stor arbeidsplassintensitet gir 

grunnlaget for å utvikle gode publikumsområder med et mangfold av tjenester og service som er 

tilpasset det lokale behovet.  

 

I løpet av planprosessen er utnyttelsesgrad justert opp generelt i planområdet. Endringen ble størst i 

Indre bussveisone der maks utnyttingsgrad ble økt fra 150 % til 190 %. I tillegg ble det gitt to unntak 

for felt N2 og N3 der utnyttingsgraden er økt til 200 %. For å beholde arealstrategien (plassering av 

virksomheter med høy andel kontor kun innenfor kjerneområder) er kontorandelen justert noe ned 

utenfor kjerneområdene.  Kontorandelen er knyttet til tomt fordi kombinerte virksomheter gjerne 

har separat bygg for bedriftens industridel og kontordelen i et annet nabobygg. Risiko med å knytte 

kontorandel til tomt er at det oppstår separate, selvstendige, billige kontorbygg som leies ut til små 

kontorvirksomheter eller kontorfellesskap. Arbeidsintensive arbeidsplasser havner da på steder uten 

tilrettelagte tilbud for dem.  Derfor foreslås følgende bestemmelse i kapittel 3.3 Kontorandel:  

 

 «Maksimum kontorandel skal ikke være mer enn 60 % av godkjent bygningsmasse (BRA) på tomten. 

Frittstående kontorbygg tillates kun oppført som supplement til industri/lagerbygg på samme tomt. 

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

 

Konsekvenser av planforslaget for næringslivet er at eksisterende virksomheter kan bli værende der 

de er i dag. Nye virkemidler får virkning når det skal søkes ny utbygging gjennom endringssøknader 

eller ny reguleringsplan. Bedrifter som vurderer å etablere seg på Forus vil etterspørre 

forutsigbarhet om hvilket bedriftsmiljø de etablerer seg i, for eksempel om kjerneområdene faktisk 

vil bli utviklet.   

 

Planen er gjennomførbar blant annet fordi der finnes store mengder utbyggingspotensiale for alle 

næringskategorier. Det gir stor fleksibilitet i form av mulige lokasjoner for nye bedrifter. 

Kjerneområdene befinner seg allerede i ulike faser med tanke på utvikling, og det bør ligge til rette 

for at noen av disse områdene kan komme raskt i gang. Utbygging av kontorformål utenfor 

kjerneområdene og utenfor planens rammer, vil kunne fortrenge industriformål, og redusere 

etterspørselen etter kontorformål i kjerneområdene. Dette vil hindre planens måloppnåelse.  Bruk 

av virkemidlene kontorandel og utnyttingsgrad er grundig vurdert og konsekvenser i form av 

utbyggingspotensiale og endringer i bilbruk (nullvekstmålet) er beregnet. Hvis IKDP Forus skal bli 

kommunenes og næringslivets verktøy for å nå overordnet mål for næringsutvikling, og samtidig 

innfri andre samfunnsmål for områdekvaliteter og nullvekstmålet for personbiltransport, må 

kontorandel og utnyttingsgrad holdes på nivå som er egnet for tiltenkt bebyggelse.  
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Endret Avgrensning kjerneområdet 

Avgrensning endres slik at kjerneområdet inkluderer de to hovedkvartalene i Tvedt-senteret. 

Samtidig avkortes kjerneområdet tilsvarende i nabofeltene. Det foreslås ikke endring av senterets 

handelsramme. Det totale arealet av kjerneområdet er ikke nevneverdig endret. Endringen av 

avgrensningen har flere hensikter: 

• Gi større fleksibilitet ved utarbeidelsen av detaljregulering for Tvedt-senteret, og ikke legge 

føringer som hindrer mer optimale planløsninger på mer detaljert plannivå. 

• Oppnå god sammenheng mellom den urbane aksen sør i kjerneområdet og plassrommet langs 

bussveien gjennom Tvedtsenteret. Hele torgrommet i nord-sør retning i kjerneområdet er 

omgitt av bebyggelse som planlegges med høye utnyttelser og stor befolkningskonsentrasjon. 

Derfor er det viktig å få en god sammenheng i området. 

 

De to kvartalene som utgjør dagens Tvedt-senter endres fra formål næring til kombinert formål, med 

underformål kontor, tjenesteyting, nærbutikk og bevertning. Feltene som blir liggende utenfor 

kjerneområdet beholder næringsformål som vist i høringsutkastet. Da blir arealformålene logiske ift. 

intensjoner med arealene. «Tvedtparken» utgår og formålet endres fra grønnstruktur til næring. 

 

 

6.1.2 Grønnstruktur 

 
Figur 27 Oversiktskart over grønnstruktur som reduseres eller utgår ved tilleggshøring. Bakgrunnskartet er 
plankartet som forelå ved hovedhøringen. 

 

Figuren viser en sammenstilling av grønnstrukturendringene, vist over plankartet som forelå ved 
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hovedhøringen. Oversiktskartet viser steder som anbefales med redusert grønnstruktur. Endringene 

medfører at arealer til næringsformål øker. 

 

Omfanget av grønnstruktur er noe av det som har møtt mest motstand fra private aktører ved 

hovedhøringen. Endringer i grønnstruktur sendes på tilleggshøring fordi endringene i sum utgjør et 

relativt stort omfang. 

 

Oppdatert arealregnskap over endringer på plankartet 

Områder med endringer i grønnstruktur (nummer i venstre kolonne viser til nummer på figur 28): 

 
Område Nytt areal til grønnstruktur 

ved hovedhøring, dekar 
Nytt areal til grønnstruktur 
ved tilleggshøring, dekar 

Differanse, 
dekar 

1. Svanholmen 3 9,3 0 -9,3 

2. Park i Koppholen 9,8 3,6 -6,2 

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

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

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

6. Park øst for travbanen 16 3,1 -12,8 

7-9. Luramyrveien og 
Stokkamyrveien 

66,1 51,9 - 14,2 

Sum (eksklusiv 
hensynsone) 

113,2 59,6 - 53,5 

Merk at nr. 4 i tabellen ikke handler om at arealformål endres, derfor er den endringen vist separat 

fra de andre. Nr. 4 er del av hensynssonen grønnstruktur på Forus sørvest som utgår. Alle de andre 

endringene var nytt arealformål grønnstruktur som var foreslått ved hovedhøring, og som ved 

tilleggshøring anbefales endret tilbake til byggeformål.  

 

Ved hovedhøring var 320,8 dekar foreslått endret fra næring til grønnstruktur og 16,0 dekar endret 

fra kombinert formål til grønnstruktur, totalt 336,8 dekar. Redusert areal på 53,3 dekar utgjør 16 % 

av opprinnelig endring fra byggeformål til grønnstruktur (hvis hensynssonen for grønnstruktur ikke 

regnes med).  

 
 Ved hovedhøring, 

dekar 
Differanse, areal som 
endres tilbake til 
byggeformål, dekar 

Ved tilleggshøring, 
dekar 

Endret arealformål fra 
næring til grønnstruktur 

336,8 -53,5 283,3 

 

Areal som er omdisponert fra idrettsformål til grønnstruktur på golfbanen er holdt utenfor. Det 

utgjør 73,1 dekar og er opprettholdt ved tilleggshøring, likt som ved hovedhøringen.  

 

Regional grønnstruktur var sentralt i fylkeskommunens forventning til planarbeidet ved 

planoppstart. Temaet grønnstruktur har blitt vurdert som et viktig plantema gjennom hele 

planarbeidet. Grønne områder er knyttet til både generelle områdekvaliteter, miljøvennlig mobilitet, 

samt overvannshåndtering og klimatilpasning. I arbeidet med planprinsipper i 2017 ble det 

konkludert med at planen har noen hovedoppgaver vedrørende grønnstruktur som framkommer i 

diagrammene under.  
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Hovedhøringen la til grunn at grønnstrukturen på Forus vest skal prioriteres der den bidrar til 

attraktiv mobilitet for de som går og sykler. Og noen større trivselsskapende arealer ble knyttet til 

kjerneområdene. På Forus, øst for E39 har grønnstrukturen til hensikt også å tilby arealer til 

rekreasjon og lek fordi delområder planlegges til boligformål. 

 

Arealer som ikke beholdes til grønnstruktur ved tilleggshøring er områder som kunne gitt mer romlig 

opplevelse. Det berører kjerneområdet Koppholen på Forus vest, og framtidige rekreasjonsområder 

på Forus øst/Lura. Grønnstruktur som opprettholdes følger infrastruktur for gående og syklende, og 

gir mulighet for etablering av attraktiv infrastruktur for myke trafikanter. 

 

Viktigste endringer 

Hensynssone grønnstruktur på Forus sørvest 

Fylkeskommunens administrasjon har ved flere anledninger trukket fram at regional grønnstruktur 

må styrkes i planen. Hensynssonen sørvest på Forus ble innarbeidet i planforslaget for å ivareta 

dette hensynet, men med tanke på en gjennomføring senere enn planhorisonten 2040. 

Grønnstrukturen har også en funksjon på kortere sikt fordi det er behov for å legge en hovedrute for 

sykkel gjennom området som kan gi en kort og attraktiv forbindelse mot den delen av Forus som 

ligger øst for E39, via buss-/sykkelbroen. 
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Equinor ønsker at hensynssonen utgår og erstattes med en bemerkning om at det skal tilrettelegges 

for formålene gangvei, sykkel og grønnstruktur i forbindelse med videre utvikling av eiendommen. 

Inngrepet oppfattes særlig uheldig fordi eiendommen også får lavere tillatt utnyttelse.  

 

Seabrokers Eiendom AS viser til at deler av arealene allerede er opparbeidet med velholdte 

grønnstrukturer. Dessuten ligger Vestre Svanholmen tett på golfbaneområdet. Arealene som 

rammes er båndlagt gjennom eksisterende langsiktige opsjons-/ og parkeringsavtaler, og det blir 

kostbart å frigjøre slikt areal til grønnstruktur.  

 

Det fremkommer ikke argumenter om at man trenger arealene til næringsutvikling. Begrunnelsen 

for hensynssonen er å unngå nedbygging av arealer som er ubebygde og innebærer ikke noen 

forpliktelser for Seabrokers i form av opparbeidelse eller grunnavståelse. Arealene kan fortsatt 

nyttes til parkering.  

 

Hensynssone og trase for sykkelrute er fjernet på strekningen øst for Svanholmen. Feltnavn N1 på 

plankartet viser til ny bestemmelse om framtidig grønnstruktur med 20 meters bredde og sykkel- 

/gangtrase. Mellom Svanholmen og Forusbeen vurderer vi at det er nødvendig å opprettholde 

hensynssonen. Plassering her er allerede avklart ved at gang- og sykkelveien er etablert på 

strekningen. Eiendomsstrukturen er oppstykket. Traseen bør avklares helhetlig slik denne 

kommunedelplanen gir mulighet for. 

 

Området ved travbanen og ved fv. 44/Grenseveien  

Sandnes kommune vedtok reguleringsplan 2009119 i juni 2018, med kombinert formål i krysset ved 

fv. 44 og Grenseveien (Forusholmen). Da IKDP Forus ble lagt ut til offentlig ettersyn, var samme 

eiendom vist med grønnstruktur og en ny vannflate 

 

IKDP Forus er oppdatert i samsvar med reguleringsplan, men imidlertid settes det også av 25 meter 
bredde i vest mot travbanen til grønnstruktur. Grønnstrukturen som er vist i Stavanger sin 
kommuneplan vest for Forusholmen for å sikre en bred nok grønnstruktur når Forusholmen får 
formålet tjenesteyting/bolig, er også tatt med. Total bredde på grønnstruktur ved Forusholmen blir 
da 50 meter og det er nødvendig med en buffer mellom travbanen og ny bebyggelse. 
 
Stavanger Utvikling KF sine eiendommer som ligger i eksisterende grønnstruktur bør beholdes som 
grønnstruktur selv om Forusholmen blir utbyggingsområde. Det er viktig å sikre en 
sammenhengende grønnstruktur nord-sør og øst-vest. Det er viktig å vise fremtidig grønnstruktur 
selv om det er avklart at travbanen kan bli værende i denne planperioden og benytte arealer som er 
i bruk i dag. 
 
Grønnstruktur langs travbanen, øst for Travbaneveien vises med hensynssone i stedet for 
arealformål. Da signaliseres det at arealet skal bli grønnstruktur på sikt. Ved å benytte hensynssone i 
stedet for arealformål kan det være enklere for travbanen å få etablere nødvendige funksjoner som 
parkering, staller etc. på arealet. 
 
Endringer på Lura 
Grønnstruktur langs kanalen vises med endret arealformål både ved hovedhøring og ved 
tilleggshøring. En stor del av tverrsnittet som får endret arealformål til grønnstruktur, er allerede 
opparbeidet til dette formålet i dag og vil slik sett ikke få konsekvenser som følge av planen. 
Grønnstrukturen reduseres i bredde sammenlignet med tidligere planutkast. Flomhensyn kan 
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ivaretas innenfor smalere tverrsnitt langs Stokkamyrveien og kanalen der. Smalere tverrsnitt langs 
Luramyrveien begrunnes utfra at boligformål i planen er begrenset til østsiden av fv. 44. 
 
Rekkefølgetiltak om planfri forbindelse over E39 og påkobling av g/s-vei til Luramyrveien (nr. 11) 
anbefales tatt ut. Begrunnelsen er at planforslaget ikke legger ut boligformål vest for fv. 44 
Forussletta som opprinnelig vurdert. Grønnstruktur vises likevel på plankartet for å sikre 
forutsigbarhet om at traseen ikke skal gjenbygges for eventuelle fremtidige behov for løsninger. 
 

6.1.3 Hensynssoner 

• Hensynssone grønnstruktur Forus sørvest 

• Hensynssone grønnstruktur ved travbanen 

• Hensynssone urban flom langs kanalene og golfbanen 

• Klimahensyn, dreneringssone for kaldluft 

• Hensynssone fare 

• Hensynssone felles for felles planlegging 

• Hensynssone nyere tids kulturminner 

 

Hensynssone grønnstruktur Forus sørvest / Hensynssone grønnstruktur ved travbanen.  

Det henvises til avsnitt 6.1.2 der endringer vedr. grønnstruktur har blitt omtalt.  

 

Hensynssone urbanflom langs kanalene og golfbanen.  

Merknader som er særlig tillagt vekt: Fylkesmannen stiller krav om redegjørelse og bearbeidelse 

med bakgrunn i avvik mellom ROS-analyse IKDP Forus og Vannplan for Forus, vedrørende urban 

flom. Prosjektgruppen har gjennomgått merknader knyttet til overvannshåndtering sammen med 

VA-avdelingene i de tre kommunene, og oppdatert planutkastet ved tilleggshøring. 

 

Det er på plankartet tegnet inn hensynssoner for flom på deler av golfbanen og videre sør i LNF-

områder i tråd med flomberegninger gjort i Vannplan for Forus. Det er i tillegg lagt inn hensynssone 

for flom langs samtlige kanaler i tråd med tilhørende grønnstruktur. Langs kanalene er hensynssonen 

flere steder bredere enn flomkartleggingen viser at det er behov for. Dette gjøres for sikre noe mer 

areal enn beregningene viser tatt i betraktning uoversiktlige klimaendringer i fremtiden, dette 

medfører at flom blir vurdert i områder som grenser til flomutsatte områder.  

Ved detaljregulering /tekniske planer vil hensynssone for flom bli nøyaktig inntegnet. Det er i 

rekkefølgebestemmelsene fjernet opparbeiding av kanaler med tilhørende grønnstruktur utenfor 

kjerneområdene. 

 

Selv om vannplanen kun viser flomberegninger vest for E39 er det også lagt inn hensynssoner i 

grønnstruktur langs kanalene øst for E39. Dette gjøres fordi kommunene ønsker å ha samme 

prinsipp i hele planområdet. Det er noen mindre avvik fra vannplanen som viser mindre flomutsatte 

områder i etablerte byggeområder. Disse områdene er bevisst ikke tatt med i planen, da dette løses 

som en del av overvanns- og flomhåndtering ved tekniske planer på den enkelte tomt. 

 

Klimahensyn, dreneringssone for kaldluft 

Ved hovedhøring var ikke klimahensyn markert på plankartet.  

 

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

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

er de samme som ved hovedhøring. Én endring er at hensynssonen er strukket over til vestsiden av 
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E39. Hensynssonen er plassert med bakgrunn i overordnet klimaanalyse som ble utført av Asplan 

Viak i forbindelse med at prosjektgruppen bestilte en stedsanalyse for Forus. Klimaanalysen legges 

inn som vedlegg i oppdatert planbeskrivelse før endelig planbehandling. Klimaanalysen konkluderer 

med at man bør unngå bebyggelse som kan sperre for utlufting mot Gandsfjorden. Det er den 

tidligere innsjøen på Forus som fortsatt viser seg, ved ansamling av kuldesjø på Forus vest. Hvis det 

ikke tas hensyn til dette i ny bebyggelse, så stenges dårlig luft inne på Forus vest og lokalklimaet på 

Forus kan bli dårligere enn dagens situasjon. 

 

Hensynssone fare 

Plankartet er oppdatert med utvidet hensynssone fare H 370_1 på Statnetts stasjonstomt (67/284) 

og Lyse Elnetts tomter (67/99 og 67/100). Statnett eier og drifter en 300kV dobbeltkurs-ledning 

mellom Bærheim transformatorstasjon og Stølaheia transformatorstasjon. Byggeforbudsbeltet ut fra 

transmisjonsledningen er til sammen 40 meter bredt, 20 meter til hver side for senter av ledningen. 

Dette vises på plankartet med hensynssone fare. I tillegg til byggeforbudsbeltet gjelder 

varslingsavstand på 30 meter fra ytterste strømførende fase på ledningen. 

 

Statnett ber om at det utarbeides bestemmelse til hensynssonen. De ber også om hensynssone på 

Statnett sin stasjonstomt og på Lyse Elnetts tomter (Bærheim transformatorstasjon). Dette er nå 

oppdatert på plankartet. Kommunene har hatt kontakt med Statnett etter at vi mottok 

høringsuttalelse. Foreslått bestemmelse er formulert i samråd med Statnett. 

 

Hensynssone felles for felles planlegging 

Den opprinnelige hensynssonen i kjerneområdet deles i to soner for å lette planlegging og utvikling. 

De to hensynssonene har ulike plankrav, men også noen felles plankrav.  

 

 

Hensynssone nyere tids kulturminner 

Fylkeskommunen tar opp at planen bør følge opp intensjon om bevaring som følger av 
Kulturminneplan for Stavanger. I tillegg foreslås at en del av Foruskanalen bevares. Fylkeskommunen 
foreslår også bevaring av en del av rullebanen fra gamle Forus flyplass i området sør/øst for der de 
tre kommunenes grenser møtes ved Koppholen 7. 
Da bystyret i Stavanger vedtok Kulturminneplanen, ble det vedtatt at alle objekter som framgår i 
objektlisten til planen, skal planlegges for varig vern. Det legges derfor til grunn at verneverdighet er 
vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av Kulturminneplanen. 
 
Hensynssone bevaring kan kun følges av retningslinjer, ikke bestemmelser. Etter anbefaling fra 
fylkeskommunen har rådmannsgruppen vurdert muligheten for å bevare del av rullebanen ved 
Koppholen 7. Det frarådes og begrunnes med at den nevnte delen av flystripen lenger sørøst 
allerede er regulert til bevaring. 
 
Ved tilleggshøring er følgende nye objekter innarbeidet med hensynssoner på plankartet og 
retningslinjer i pkt. 9.8: 

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

• Hovedkontoret der Statoil ble etablert på Forus i 1977 finnes i kulturminneplanen til Stavanger. 
Bygningen vurderes som et av de viktigste symbolene på fastlandet for Stavanger som oljeby og 
Norge som oljenasjon. 

• Kanonstillinger, finnes i kulturminneplanen til Stavanger. Den ene kanonstillingen ligger innenfor 
regulert grønnstruktur. Den andre ligger innenfor arealformål tjenesteyting og finnes i 
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uteområdet til Forus Private Barnehage nord for grønnstrukturen. Hele grønnstrukturen samt 
del av barnehagetomta vises med hensynssone bevaring. Merk: ved en feil i kartmaterialet er 
ikke kanonstillingen ved Maskinveien vist med hensynssone (foran Lagerveien 21.) Ny 
grønnstruktur er vist. Rekkefølgetiltak for sykkel må ta hensyn til at kanonstillingen skal bevares. 
Intensjon om bevaring gjelder like fullt i medhold av Kulturminneplanen. 

• Foruskanalen anses som kulturminne/krigsminne og fylkeskommunen anbefaler at en 
delstrekning bevares med dagens tverrsnitt. To strekninger er vist på plankartet, en langs 
Åsenvegen og en langs bussveien vest for bussbroen. Før sluttbehandling avklares hvilken av 
disse som sikres i planen. 

 

6.1.4 Transport og infrastruktur 
Handler om følgende tema: 

• Stenging av veier 

• Parkering for bil og næringstransport 

• Sykkelparkering 

 

Stenging av veier 

I bearbeidelsen av planen legges fortsatt til grunn at Forusbeen, Traktorveien og Åsenvegen på sikt 

skal stenges for ordinær biltrafikk. 

 

Det er innarbeidet et eget sett rekkefølgetiltak om stenging av veiene. Bestemmelsene gir noe 
fleksibilitet i hendelsesforløpet, og det kan fortsatt gå flere år før stenging skjer slik at berørte får tid 
til forberedelser. Men bestemmelsene viser tydelig at stenging skal skje.  
Bestemmelsene omtaler to anledninger som krever veistenging.  

• Den første er knyttet til etablering av Bussvei C til Sola.  

• Den andre er knyttet til at ny utbygging med tilhørende økt omfang av arbeidstakere og 
besøkende i området. Etter nærmere vurdering og mer kunnskap om utbyggingspotensialet i 
Koppholen er innslagspunktet redusert fra 120 000 til 70 000 m2 BRA. Utbygging av nye 
70 000 m2 BRA betyr en fordobling av dagens aktivitet i området, før planen krever at 
Forusbeen må stenges. 

Nøyaktig utforming og plassering av adkomstveier inn mot kjerneområdet skal avklares i de to 

planene som følger av hensynssonene H810_1 og H810_2. 

 

Parkering for bil og næringstransport 

Nytt parkeringsanlegg på plankartet utgår: 

Mottatt merknad fra grunneier om at parkeringsanlegg ved Maskinveien ikke er ønsket. P-anlegget 

var særlig tiltenkt en rolle ved utvikling av eiendommer i kjerneområdet Koppholen. P-anlegget er 

fjernet ved tilleggshøring.  

 

P-norm 

Det meste av utbygging fremover vil være fortetting og omforming der ny bebyggelse erstatter 

dagens parkeringsplasser med ny parkeringsnorm. Dermed oppnår planen sakte omforming av 

parkeringsarealer og reduksjon av totalt antall parkeringsplasser per 100 m2. Jo høyere p-norm desto 

mindre endring i parkeringssituasjonen på Forus. Det er drøftet to alternativer til det som har vært 

hørt: 

• Gå opp til 0,5 parkeringsplasser per 100m2 BRA næring  

• Gå opp til min 0,3 i kjerneområdene og maks 0,9 utenfor kjerneområdene 
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På Forus anbefaler prosjektgruppen å ikke differensiere parkeringsnormen for å stimulere 

kontorvirksomheter til å etablere seg i kjerneområdene.  

 

Tilrettelegging av parkering på opp mot maksimum 0,9 i tillegg til reservekapasiteten i planområdet 

vil bli i strid med nullvekstmålet som kommunene forholder seg til. Dette alternativet bør følges opp 

med varsel om at p-norm fremmes til tilleggshøring for å følge opp myndighetenes uttalelser. 

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

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

allerede er anlagt. 

 

Bestemmelser som har blitt lagt ut til tilleggshøring viser to opsjoner: To alternative 

parkeringsnormer 0,5 og 0,9 p-plasser pr.100 m2 BRA vurderes i høringen. 

 

Sykkelparkering 

Det er umulig å lage en enkel standardnorm som kan passe alle formål like godt. Anbefalt normtall er 

valgt utfra kommunenes norm for sykkelparkering i andre deler av byområdet. 

 

Sykkelparkering til større sykler og sykkelhenger er et økende behov ved alle målpunkt, og foreslås 

ivaretatt med ny formulering. Oppdatert versjon av bestemmelser for sykkelparkering stiller ikke 

spesifikke krav om plassering, men kvalitetskrav styrkes. Plassering avklares i detaljplan. 

 

 

6.1.5 Gjennomførbarhet og rekkefølgekrav 
Mange merknader handlet om at mengden rekkefølgetiltak var for stor. Flere ber om 

kostnadsberegninger. Forus Næringspark etterspør begrunnelser om nødvendighet og 

forholdsmessighet. 

  

Kommunene har vurdert temaet nærmere etter høring, Det henvises til nytt kapittel 7 der 

gjennomførbarhet og rekkefølgekrav er nærmere belyst.  

Før tilleggshøringen ble følgende endringer gjennomført: 

• Noen rekkefølgetiltak som handler om vannmiljø utenfor kjerneområdene utgår 

• Noen rekkefølgetiltak utgår som følge av at grønnstrukturen er redusert i planen og det er 

gjennomført justert tilordning 

• Tiltak som handler om å bedre tilgjengeligheten for gående og syklende er fortsatt høyt 

prioritert. Der er gjort noen justeringer når det gjelder tilordning. 

• Ved tilleggshøring er tiltak som videreføres fra gjeldende reguleringsplaner, innarbeidet i 

oversikt over forbindelser for kjørende, gående og syklende (tiltak nr. 1a-c). 

 

I planprosessen har kommunene jobbet videre med en vurdering og fordeling av tilordning. Videre 
kvalitetssikring av ambisjonsnivået når det gjelder omfang av rekkefølgetiltakene, skjer etter at 
utredning om økonomisk gjennomførbarhet foreligger, etter tilleggshøringen. 

 

6.1.6 Plankart, bestemmelser og retningslinjer 
Handler om følgende tema: 

• Forbedret lesbarhet 

• Plasskrevende varehandel 
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• Oppfølging regionalplan Jæren 

• Kjerneområder 

 

 

Forbedret lesbarhet 

Lokale veier og sykkelruter vises på plankartet for å få bedre lesbarhet. Temakart utgår.  

En del bestemmelser har blitt redaksjonelt endret for å få en bedre lesbarhet. 

Ellers har det kommet en del innspill om mindre endringer i planens bestemmelser. Noen har blitt 

imøtekommet, mens andre har ikke blitt gjennomført. Viktig å nevne er at arealrammen for service 

(nærservice) har blitt økt fra 500 til 1000 m2. 

 

Plasskrevende varehandel 

Intensjonen i planarbeidet har vært å tillate plasskrevende handel på Forus på samme måte som 
tidligere. Fylkesmannen tilrår at plasskrevende varehandel legges inn i planen jfr. kriteriene i 
regionalplanen. Forus Næringspark etterlyser at gjeldende bestemmelser om plasskrevende 
varehandel videreføres i planen. Rådmennenes anbefaling er at ny bestemmelse viser til gjeldende 
kommuneplaner og reguleringsplaner. 
 

Oppfølging av regionalplan Jæren  

Regionalplanens eventuelle endringer vedrørende handel som berører Forus vil bli utarbeidet i 
samråd med prosjektgruppen for IKDP Forus. Det er lagt inn en bestemmelse som sikrer dette.  
 

 Endringer etter tilleggshøring 
I både hoved- og tilleggshøringen kom det flere merknader om den foreslåtte stengingen av 

Forusbeen, adkomster for bil, avgrensning av kjerneområdet Koppholen, bebyggelsesområder og 

grønnstruktur langs Foruskanalen. Ved endelig forslag til plan er det derfor foreslått noen 

justeringer. 

 

Avgrensning av kjerneområdet Koppholen 

Arealene KJ2A og KJ2D var en del av kjerneområdet KJ2 innenfor bestemmelsesområde KJ2 ved 

hovedhøringen. Disse to felt ble tatt ut av kjerneområdet ved tilleggshøring. De to felt tas nå inn 

igjen. Arealene kommer i tillegg til arealene som er vist som kjerneområde KJ2 i tilleggshøringen. 

Utvidelsen av kjerneområdet får kombinert formål og utnyttelsen øker.  

 
Felt KJ2-B 
Felt mellom Fabrikkveien og Maskinveien utvides sørover mot grønnstrukturen og Forusbeen. 
Tverrsnittet mellom bebyggelsesområdene langs Forusbeen og kanalen er redusert til 56 meter og 
inkluderer Forusbeen (et kjørefelt i hver retning), arealer til gående, syklende, kanal og 
grønnstruktur. Figur 28 viser en prinsippskisse av tverrsnitt til Foruskanalen. Prinsippskissen var 
grunnlaget for bredden på tverrsnittet mellom bebyggelsesområdene langs Forusbeen og kanalen. 
Avstanden mellom fasadene sør og nord for kanalen skal være på minst 56 meter. 
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Figur 28. Prinsippskisse av tverrsnitt for Forusbeen og kanalen, sett i retning fra øst mot vest. 

Infrastruktur og parkering 

Parkering 

Parkeringsdekning endret fra 0,3 til 0,5 parkeringsplass per. 100 m2 BRA. Bestemmelsen er endret til 

å tidligere gjelde for næringsbebyggelse til nå å gjelde alle formål utenom boligformål. 

 

Infrastruktur Forusbeen og adkomster 

Gjennomkjøring fra Forusbeen til Røynebergsletta er lagt inn igjen. Planen foreslår fortsatt å stenge 

Forusbeen for gjennomkjøring i krysset Forusbeen x Åsenvegen, samtidig som det etableres ny 

kryssing av kanalen fra Forusbeen til Fabrikkveien, slik at gjennomkjøring og adkomst til 

Tvedtkvartalet fortsatt er mulig fra både vest og øst. Planen oppnår dermed prioritering av 

bussveien gjennom krysset Åsenvegen og Forusbeen samtidig som næringslivet imøtekommes i 

deres merknader. Planbestemmelsene sier nå at Forusbeen skal vurderes stengt for gjennomkjøring i 

krysset med Lagerveien (bussveien) senest når 70 000 m2 BRA med nye arealer innenfor 

kjerneområdet Koppholen på nordsiden av kanalen er bygget ut. Regulerte adkomster til KJ2B og 

KJ2C fra øst og vest ved tilleggshøring er tatt ut, og eksisterende bro fra Forusbeen til Traktorveien 

reguleres inn som adkomst til KJ2B og KJ2C. 

 

Bestemmelser 

Det er jobbet med språkvask og klargjøring av bestemmelsene frem til sluttbehandling av saken.  

• Det er gjort et klarere skille mellom hva som er retningslinjer og hva som er bestemmelser, 

• Hensynssoner er alle samlet under § 9.  Det er tatt inn en d 

• Føringer som er sikret av annet lovverk er tatt ut av bestemmelsene. Samme gjelder krav som 

planen ikke har hjemmel til.  

• Det har også vært gjennomført en omstrukturering for å øke lesbarheten av bestemmelsene, 

men innholdsmessig medfører dette ikke vesentlige endringer. 

 

Det er laget en endringslogg der endringene har blitt samlet. Endringsloggen legges ved.  
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 Sammenstilling av endringer i areaformål: 
Arealformålsendringer er gjort med bakgrunn i overordnede føringer. Forus skal ivareta 

verdiskapningen, effektivisere arealforbruket og redusere transportarbeidet, sikre natur- og 

kulturverdier og byutviklingen skal gi høy livskvalitet, både for de som bor og jobber her. Alle 

arealformålsendringer er oppsummert i tabellen nedenfor.  

 
Formål Nåværende  

areal (dekar) 
Framtidig  
areal (dekar) 

Sum (dekar) 

§ 11-7 nr. 1 Bebyggelse og anlegg    

1160 Offentlig og privat tjenesteyting 3,872 0,922 4,794 

1300 Næringsbebyggelse (82) 2.253,980 343,136 2.597,116 

1400 Idrettsanlegg (6) 526,876 - 526,876 

1500 Andre typer bebyggelse og anlegg (2) 107,059 19,498 126,557 

1800 Kombinert bebyggelse og anlegg (4) 72,058 150,625 222,683 

§ 11-7 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur    

2010 Veg (18) 811,215 1,466 812,681 

2060 Kollektivnett (5) 34,222 41,437 75,659 

2080 Parkering (2) 24,136 - 24,136 

§ 11-7 nr. 3 Grønnstruktur    

3001 Blågrønnstruktur (102) 444,604 364,421 809,025 

§ 11-7 nr. 5 Landbruks-, natur- og friluftsformål     

5100 LNFR-areal (2) 192,729 - 192,729 

Sum 4.470,751 921,505 5.392,256 
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7 Gjennomførbarhet, rekkefølgetiltak og oppfølging av IKDP Forus  

 Innledning  
Kommunene forutsetter at IKDP skal gjennomføres på neste plannivå og med videre arbeid eller ny 

utbygging fra både offentlige og private parter. I planens handlingsdel beskrives oppgavene som de 

3 kommunene sammen med andre parter skal følge opp etter vedtak.  

En betydelig mengde innspill har kommentert rekkefølgekravene og at disse kan utfordre 

gjennomføringen av planen. Kommunene kommenterer dette i punkt 7.7.  

I høringen av planforslaget kom det også inn kritikk til det juridiske grunnlaget for planen samt 

kommentarer til organisering av planens gjennomføring. Det ble konkret spurt om hjemmelen i 

loven til rekkefølgekravene. Dette har kommunen vurdert og spørsmålene på dette ble behandlet på 

styremøtet 22.3.19. som sak 9/19. Kommunene har også arbeidet med organiseringen av planens 

gjennomføring og konkrete oppfølgingsoppgaver i planens handlingsdel. 

 Om rekkefølgekrav 
Etter plan- og bygningsloven kan det gis bestemmelser i plan som knytter ny utbygging til 

opparbeiding av rekkefølgekrav. Kommunene har som planmyndigheter adgang til å vedta 

rekkefølgebestemmelser slik det kommer frem av plan- og bygningslovens §11-9 nr. 4. 

Når det gjelder rekkefølgekrav, kan det lages noe mer detaljerte, stedsspesifikke bestemmelser om 

rekkefølgekrav på neste plannivå, fordi reguleringsplaner skal detaljere overordna planer som 

kommuneplan og kommunedelplaner.  

 Områdemodellen iht gjeldende reguleringsplaner 2005-2025 
I de gjeldende reguleringsplaner i dag, er det en del rekkefølgekrav som er opparbeidet og fullført. 

Men noen av disse er i dag ikke gjennomført, med bakgrunn i behandlingen av reguleringsplanene i 

kommunene i 2005. Det ble da forutsatt betaling og fysisk opparbeiding av disse etter en 

områdemodell til og med 2025. Organiseringen og gjennomføringen av dette ligger til selskapet 

Forus Utvikling på grunnlag av en utbyggingsavtale mellom kommunene og selskapet. 

I de 2 høringsforslagene til IKDP Forus var det forutsatt at de rekkefølgekravene i gjeldende planer 

som ikke var gjennomført skulle videreføres i IKDP. Dette er nå endret og rekkefølgekravene fra 

gjeldende planer er tatt ut av IKDP. Kommunene mener at hjemmelsgrunnlaget for kostnadsbidrag 

til områdemodellen slik blir tydeligere.  

I det neste punktet beskrives status og videre situasjon for de rekkefølgekravene etter gjeldende 

reguleringsplaner som gjenstår. Det bør fremheves her at IKDP Forus forutsetter at områdemodellen 

fra 2005 videreføres til 2025 og at det utarbeides nye områdemodeller som er mer detaljert enn hva 

som er hensiktsmessig på kommuneplannivået. I den tidligere nevnte styresaken er det beregnet 

hvilket kostnadsbidrag som er passende for ulike deler av Forus, tilpasset den realistiske utbyggingen 

i planperioden. Les mer i rapportene fra konsulent i vedlegg til styremøtet den 22.3.19. 

De nye områdemodellene etter vedtak av IKDP Forus forventes å ta utgangspunkt i disse analysene 

for å styrke forutsigbarheten for planlagte utbygginger og videreutvikling av Forus. 

 Rekkefølgekrav i gjeldende reguleringsplaner 
Som beskrevet i 7.3 er det i dag et krav til utbygginger på Forus at rekkefølgekravene i gjeldende 

planer er oppfulgt. Det er vanlig at utbyggere foretar innbetaling av kostnadsbidrag til område-

modellen som Forus Utvikling forvalter. Denne områdemodellen er knyttet til utbyggings-avtaler som 
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kommunene har med Forus Utvikling. Bekreftelse på innbetalt kostnadsbidrag fungerer i dag som 

dokumentasjon på oppfylt rekkefølgekrav i byggesaksbehandlingen i kommunene. 

Rekkefølgekravene i gjeldende planer er i dag ordnet i en områdemodell og deretter i tabeller (se 

tabell 5 under), i forhold til hvilken del av Forus de er tilordna. For eksempel er noen tiltak 

nødvendige for hele Forus – da betaler utbyggere over hele området inn til slike tiltak. Dette gjelder 

tiltak i tabell 1. Tabell 3 gjelder et mindre område av Forus. Disse tabellene er gjengitt i sin helhet i 

bestemmelsene til gjeldende planer, bl.a. tilgjengelig nettsidene via til Smartkommune-samarbeidet. 

Under, i tabell 5 presenteres kun de rekkefølgekravene som ikke er gjennomført. 

Områdemodellen som ordner tiltakene etter hvor de behøves/tilordnes har et kostnadsbidrag som 

ble satt til 150 kr per tillatt BRA m2 utbygning i 2005 – men som siden er oppjustert til 426 kr i dag 

(mars 2019). Bakgrunnen for dette er beskrevet på nettsidene til Forus Næringspark. 

I tabell 5 (se heretter) nevnes rekkefølgetiltak som ikke er fullført, og som forutsettes inndekket ved 

kostnadsbidrag til gjeldende områdemodell etter de gjeldende reguleringsplaner. 

Tabell 4 Ikke gjennomførte rekkefølgekrav ved sluttbehandling av IKDP (april 2019). 

Tabellnr. Navn og beskrivelse av tiltak 

Tabell 1 d) Utbedringer Löwenstrasse 

Tabell 1 e) Grøntdrag Sola/Stavanger grense 

Tabell 1 g) Bussforbindelse E1-E2 

Tabell 1 h) Omlegging, 2 nye T-kryss, Forusbeen 

Tabell 1 i) Ny gang- og sykkelbro fra Svanholmen over Löwenstrasse 

Tabell 1 j) Omlegging av tverrsnitt Grenseveien 

Tabell 3 t) Nytt kryss Löwenstrasse/Forusbeen 

 

 Rekkefølgekrav i IKDP Forus 
Planen tillater høyere tetthet av kombibedrifter og industribedrifter enn det som er vanlig for slike 

bedrifter. Det anbefales fordi kollektivtilgjengeligheten blir god når bussvei er etablert og området 

ligger sentralt med et stort omland med økende tetthet av boliger som gir mulighet for økte andeler 

av gående og syklende. Planen opprettholder også utbyggingspotensialet i gjeldende regulerings-

planer. Å åpne for et så tett utbyggingsmønster som planen legger opp til, forutsetter at det samtidig 

tas grep som sikrer stedskvaliteter. Rekkefølgekravene er tilordna kjerneområder og/eller 

delområdene A-E.  

 Områdeinndeling 
A. Sola vest for høyspentparken (grense i 

Forusbeen og høyspentparken) 
B. Stavanger øst for høyspentparken (grense i 

Forusbeen og høyspentparken) 
C. Sandnes vest for E39 og sør for Forusbeen 
D. Stavanger/Sandnes nord for Løwenstrasse 
E. Sandnes sør for Løwenstrasse   
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Figur 29. Områdeoppdeling. Kjerneområdene er vist 
med skravur. 

 
 
 
 

 

Figur 30 Oversikt over rekkefølgetiltak i planen. 

 

I illustrasjonene over vises delområdene der utbygginger skal bidra til rekkefølgekravene og 

plasseringen av de ulike rekkefølgetiltakene (nummererte sirkler med 3 ulike farger). 
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Tiltakene er nummerert og angis i planens bestemmelser. Bestemmelsene viser også tilordning 

mellom tiltak og delområde. Vedlagt Rekkefølgenotatet datert 11.04.2011 beskriver nødvendigheten 

av alle tiltakene, begrunnelser om tilordning mellom tiltak og delområde. For at ny utbygging 

innenfor tidsperioden faktisk skal videreutvikle og styrke området behøves det både bedre 

mobilitetssituasjon (besøkende, ansatte mv.), høyere kvalitet på uteoppholdsareal samt attraktive 

og sammenhengende blågrønn struktur. Blågrønn struktur henger også tett sammen med 

klimatilpasning. Kommunene har arbeidet med tilordninga og vurdert ulike ambisjonsnivå. Dette 

beskrives i rekkefølgenotatet «Begrunnelser om nødvendighet og tilordning av rekkefølgetiltak» 

(vedlegg til sak om tilleggshøring, styremøte 13. desember 2018, revidert 15. mars 2019). 

 

 Forholdet mellom rekkefølgekrav i IKDP og i gjeldende reguleringsplaner 
Som nevnt over, har det i løpet av planprosessen vært en del fokus på den økonomiske 

gjennomføringen på Forus generelt – og IKDP spesielt. Kommunene har forståelse for at en 

overordna plan som IKDP kan skape noe usikkerhet på områder som tidligere er regulert etter §12.  

Denne planbeskrivelsen skal vise forholdet mellom IKDP og andre planer, reguleringsplanene som 

gjelder på Forus. I IKDP er det ingen planer som blir opphevet. Det er satt et generelt plankrav i 

bestemmelsenes §1-2: 

1.2. Plankrav (pbl § 11-9 punkt 1)  

I områder avsatt til utbyggingsformål kan arbeid og tiltak nevnt i plan- og bygningslovens §20-1 og § 

20-2 ikke finne sted før området inngår i en reguleringsplan. Byggesaker og rammeavtaler og 

igangsettelsestillatelser som ligger til grunn ved ikrafttredelse av IKDP Forus videreføres.  

Dette skal forstås at ved ny utbygging som er nevnt i plan- og bygningslovens §20-1 og §20-2 må 

disse være regulert i en gjeldende område- eller detaljreguleringsplan eller det må utarbeides en ny 

reguleringsplan.  

Generelt vil kommunene understreke at gjeldende reguleringsplaner gjelder videre etter vedtak av 

IKDP, men der det er motstrid vil den nyeste planen gjelde, i tråd med §1-5 i plan- og bygningsloven.  

Dersom det er motstrid mellom gjeldende reguleringsplan og IKDP Forus gjelder IKDP Forus og kan 

det være aktuelt med en ny reguleringsplan. Dette må vurderes av den enkelte kommune.  

 

 Rekkefølgetiltakene og økonomisk gjennomførbarhet 
Bakgrunn 

I planprosessen har et av de sentrale temaene vært den økonomiske gjennomføringen av planen, 

dermed et betydelig fokus på hvordan IKDP slår ut for nye private planforslag og næringslivet på 

Forus i dag.  

 

Både i flere høringsinnspill og i egne møter med Næringsforeningen og Forus Næringspark har 

virkningene av planen blitt belyst. Som utbyggingsområder flest, er det også på Forus de private 

planforslagene som skal stå for utbyggingen. I byområdet på Nord-Jæren generelt og Forus spesielt 

er detaljplanene til Statens vegvesen for nye bussveitraseer og sykkelstamvegen konkrete unntak fra 

dette. 
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IKDP Forus inneholder ingen nye utbyggingsområder, og kun en mindre andel ubebygde tomter. 

Planen forutsetter dermed at størstedelen av den fremtidige utviklingen av området skal skje ved 

fortetting og omforming. I dette bildet er de enkelte eiendommers evaluering av hva som lønner seg 

helt vesentlige hensyn – men i en overordna plan må dette vurderes i forhold til alle planens mål.  

 

Kostnadsnivåberegninger og rekkefølgekostnader 

I bildet har kostnadsnivået med realiseringen blitt fremhevet, særlig rekkefølgekravene. I tillegg ble 

det foreslått i innspill til planen at utbyggingskostnader og følgekostnader på de enkelte 

eiendommer skulle være en del av kostnadsbildet. Kommunene besluttet i styremøte 4.10.18 at 

økonomisk gjennomførbarhet skulle belyses ytterligere.  

 

Kommunene har brukt konsulenter for å beregne kostnadsbildet av rekkefølgetiltak, analysere 

realistisk utbyggingspotensial samt knytte dette til en skissert strøkspris eller kostnad per tillatt BRA 

m2. utbygging.  

 

Rekkefølgetiltakene og den økonomiske gjennomførbarheten av planen ble behandlet på styremøte 

22.3.19 som sak 8/19. Som nevnt i 7.3. forutsetter kommunene at det blir supplerende beregninger 

og nye områdemodeller/utbyggingsavtaler på neste plannivå. 

 

Analyse i arbeidsgrupper (Asplan Viak, kommunene, Forus Næringspark) 

For å få en bedre dokumentasjon av gjennomførbarheten av IKPD Forus er det gjort en beregning av 

hva som er realistisk utbyggingsareal (BRA) i planområdet, i tillegg til en kostnadsberegning av hva 

det vil koste å opparbeide de grøntområdene og infrastrukturtiltakene som inngår i 

rekkefølgetiltakene. Dette danner grunnlaget for en beregning av kostnadsbidrag til rekkefølgetiltak 

per m2 BRA som skal bygges ut i planområdet innen 2040. 

 

Hoveddelen av analysen består derfor i å beregne hvor stor andel av planens teoretiske 

utbyggingspotensial (herunder den eksisterende bebyggelsen), som kan være modent for 

transformasjon innen 2040. Med transformasjon menes rivning av eksisterende bygg med 

påfølgende nybygging, eller restaurering/hovedombygging av eksisterende bygg. Ubebygde tomter 

er også regnet inn i utbyggingsarealet. Transformasjonsfaktorer som er vurdert er teoretisk 

utbyggingspotensial (planlagt maks. BRA minus eksisterende BRA), bygningsalder og- funksjon, 

eierforhold, sentralitet og fremtidig arealdisponering. 

 

Arbeidet er gjennomført med bistand fra Asplan Viak. Arbeidet foregikk i to arbeidsgrupper:  

• en for beregning av realistisk utbyggingspotensial; 

• en for beregning av kostnadene ved å bygge rekkefølgetiltakene.  

 

Arbeidsgruppene har bestått av medarbeidere fra prosjektgruppa for IKDP Forus og Forus 

Næringspark, i tillegg til Asplan Viak. Eiendomsmegler 1 avdeling Næringseiendom har bidratt med 

faglige innspill i arbeidet med å beregne når ulike bygningskategorier er transformasjons / 

omformingsmodne. 

 

Analyseresultater 

I arbeidet med kostnadsvurderinger er lagt til grunn at kostnader til opparbeidelse av 

rekkefølgetiltakene ikke bør overstige 1500 kr per kv.m. BRA. Ingen delområder overstiger dette 
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nivået (se tabell nedenfor).  

 
Tabell 5 Kostnader rekkefølgetiltak, kr pris m2 BRA, kostnader områdemodell og totalt antall kr pr m2 BRA.  

 
 

Konklusjoner og anbefalinger 

Kostnader til rekkefølgetiltak bør differensieres mer enn det som har vært tilfelle i gjeldende 

områdemodell. Et av målene med IKDP er å ivareta næringslivet som er her nå (herunder 

kombibedrifter og lagerbedrifter) som ikke bør presses ut av økende tomteverdier.  

 

I tråd med arealstrategien til planen mener rådmannsgruppen derfor at delområdene utenfor 

kjerneområdene bør søkes å ha lavere anleggsbidrag enn maksbeløpet.  

 

Etter nye beregninger og revurderinger er belastningen på mellom 457 kr – 1385 kr per m2 BRA 

forsvarlig ut fra det realistiske utbyggingspotensialet. Gjennomsnittlig pris blir 907 kr. For 

kjerneområdene blir snittet 960 kr og i delområdene utenfor kjerneområdene (iht figur 30) kommer 

snittet på 866 kr.  

 

Kostnaden kr per m2 BRA er beregnet med bakgrunn i mange forutsetninger. IKDP Forus skal 

videreføres i nye forslag til reguleringsplaner og tallene som er drøftet i planforslag IKDP Forus er 

indikatorer og beskrivelser for økonomisk gjennomførbarhet. Tallene har også et generelt påslag på 

25% for usikkerheten som finnes på dette plannivået. Dette er i tråd med bl.a. Vegvesenets praksis 

for kostnadsberegning og analyse. 

 

Ytterligere drøftinger og info om metode for analyse finnes i rapportene som er vedlagt 

planbeskrivelsen og saken. Se oversikt nedenfor.  
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Avsnitt i kapitel 7 Dokument 

7.1 og 7.7  Møteinnkalling til Styremøtet 22.3.19 (sak 9/19) 
 

7.3 Beregning av realistisk utbyggingsareal og kostnadsbidrag per m2 BRA – IKDP 
Forus versjon 6 (14.03.2019) 

7.4 Bestemmelser til gjeldende reguleringsplaner IKDP Forus 

7.4 Statusrapport fra Forus Utvikling til styremøte og kommunene, gjengitt på 
nettsidene til Forus Utvikling ‘ Forus utvkling AS – Status 10 år etter oppstart, 
sak 16-2443 Stein Racin Grødem, 23.03.2017’ 

7.5 IKDP Forus, Rekkefølgenotat. Begrunnelser om nødvendighet og tilordning av 
rekkefølgetiltak (13.12.2018, revidert 15.03.2019). 

7.7 Møtereferat til styremøtet 4.10.2018 

 

 Handlingsdel  
Samfunnsdelens kapittel 6 er planens handlingsdel. For en forståelse av hvordan planen blir følget 
opp henvises det til dette kapitelet.  
 
Handlingsdelen beskriver  

• Avtale om oppfølging av IKDP Forus. I den videre oppfølgingen skal rådmennene utarbeide en 
avtale. Om det blir en eller flere avtaler vil bli avklart i prosessen. Aktuelt innhold og endelig 
avklaring om innhold skjer når avtalen inngås etter at IKDP Forus er vedtatt. 

• Satsingsområder i planen. Denne delen i handlingsdelen beskriver oppgavene som kommunene 
vil følge opp i videre utvikling av Forus: 

• Oppfølging i kommuneplanene 

• Implementering av IKDP Forus i kommuneplanene 

• Interkommunalt samarbeid for å bedre vannkvaliteten i Forusvassdraget 

• Smart mobilitet 

• Fasilitere utvikling i kjerneområdene 

• Tilrettelegge for nye og eksisterende virksomheter innen industri og kombinerte næringer 

• Opparbeidelse av nye kvaliteter 

• Vurdere å etablere nye funksjoner i Forusområdet 

• Videreføre arbeid med strategisk arbeid med nye og forbedrede transportløsninger på og 
rundt Forus 

• Tilrettelegge nødvendig/ønsket teknologisk infrastruktur 

• Drift av næringsområdet 

• Kommunikasjon og markedsføring av planens muligheter 
 

I det videre arbeidet vil kommunene avklare hvordan gjennomføring kan organiseres og hvordan 

Forus Næringspark, Greater Stavanger, Rogaland fylkeskommune (inkludert Kolumbus, Statens 

Vegvesenet med flere) kan bidra til gjennomføringen. Da er det aktuelt å omtale en tydeligere 

ansvarsfordeling om oppfølging av de enkelte oppgavene. I den fasen blir det også nyttig å ha 

kontakt med aktører i næringslivet. 

 

Gjennomføring vil være avhengig av fortløpende årlige prioriteringer hos kommunene, inkludert 

Forus Næringspark og Greater Stavange og andre parter. 
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8 Konsekvensutredning av planforslaget. 

 Sammendrag av konsekvenser av planforslaget samlet sett 
Kommunene har fulgt opp bestillingen i planprogrammet gjennom valg av strategier og virkemidler. 

Planbeskrivelsen viser at planforslaget følger opp overordnede mål og konsekvensutredningen (ku) - 

se separat vedlegg -viser at planen ikke gir uoverkommelige konsekvenser: 

• Ku viser at planen lar seg gjennomføre. 

• I forhold til noen andre spesifikke tema er planforslaget vurdert nøytralt sammenlignet med 

nullalternativet, da tiltak lar seg like godt gjennomføre i både planforslag og nullalternativ. Det 

gjelder spesielt organisatoriske tiltak.  

• Gjennomføring av fysiske virkemidler – ofte knyttet til arealendringer - vil kreve ny type innsats 

av ulike aktører og det offentlige både når det gjelder økonomisk innsats, nytekning og strategisk 

gjennomføring. Ved utvikling må ulike aktører jobbe med transformasjon og omforming på 

utbygde arealer. Dette er nytt på Forus. 

 

Rådmennene i Sandnes, Sola, og Stavanger anbefaler planforslag til IKDP Forus. Planforslaget er 

realistisk å realisere over tid, og: 

1. Forus og regionen skal bli mer attraktiv for næringsutvikling. 

2. Forus skal være et godt sted å bo og jobbe. 

3. Forus skal være et klimavennlig næringsområde.  

  

Nedenfor gis en sammenstilling av konsekvenser som har kommet fram i konsekvensutredningen. 

 

Strategi Oppsummering av konsekvenser Nega-
tiv 

Nøy-
tral 

Posi-
tiv 

1. Tilrettelegging 

for industri og 

kombinerte 

næringer. 

Samlet sett vurderes konsekvenser av planforslaget 
når det gjelder strategi for tilrettelegging for industri 
og kombinerte næringer som positive sammenlignet 
med nullalternativet.  
Planforslaget vil bidra til en arealstrategi som styrker 
industri og kombinerte næringer. 

   

2. Etablering av 

kjerneområder 

Samlet sett vurderes konsekvenser av planforslaget 
når det gjelder etablering av kjerneområder som 
positive sammenlignet med nullalternativet.  
Planforslaget vil bidra til økt kvalitet, trivsel og vil 
styrke næringslivet, med fokus på 
kontorvirksomheter og kunnskapsnæringer. 
Kjerneområdene støtter opp mot samordnet areal- 
og transportstrategien i planen.  

   

3. Økte andeler 
miljøvennlige 
transportformer 

Samlet sett vurderes konsekvenser av planforslaget 
når det gjelder økte andeler miljøvennlige 
transportformer som positive sammenlignet med 
nullalternativet. 
Planforslaget bidrar til nullvekstmålet ved å tilby 
forbedret tilgjengelighet for miljøvennlige 
reisemidler og prioriterer bilveikapasitet til 
næringstransport. 
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Strategi Oppsummering av konsekvenser Nega-
tiv 

Nøy-
tral 

Posi-
tiv 

4. Energinøytralt 

Forus. 

Samlet sett vurderes konsekvenser av planforslaget 
når det gjelder energinøytralt Forus som positive i 
forhold til nullalternativet.  
Planforslag vil bidra til å oppnå et energinøytralt 
Forus. Arealstrategien som forutsetter utvikling av 
kjerneområder og fortetting vil gi muligheter for å 
benytte best egnet energikilde. Byggtekniske krav 
legger til rette for å benytte fjernevarme og Forus 
utvikles med energifleksible bygg. Det blir i stor grad 
opp til utbyggere og næringslivet å benytte 
mulighetene til å overoppfylle kravene i planen.  

   

5. Styrking av 
blågrønne 
strukturer 

Samlet sett vurderes konsekvenser av planforslaget 
når det gjelder styrking av blågrønne strukturer som 
positive i forhold til nullalternativet.  
Flere vann og grønne strukturer styrker 
stedskvalitetene, stedsidentitet, attraktivitet for 
næringsliv, biologisk mangfold, opplevelsesverdier, 
friluftsmuligheter, levekår, klimatilpasning og 
overvannshåndtering. 

   

6. Smart Forus Samlet sett vurderes konsekvenser av planforslaget 
når det gjelder smart Forus som positive 
sammenlignet med nullalternativet.  
Smart Forus vil ha positiv konsekvens og bidra til 
smarte løsninger for arealbruk og funksjonsblanding, 
næringsutvikling, klimaregnskap og 
energiplanlegging, landskap og grønnstruktur, 
folkehelse. Potensialet legges bedre til rette, men 
det blir i stor grad opp til næringslivet på utnytte 
mulighetene. 

   

 

 Revidert KU etter planrevideringen etter hovedhøringen og tilleggshøringen.  

8.2.1 KU av oppdatert planforslag ved tilleggshøring 
Samlet sett vurderes konsekvenser av planforslaget med endringer etter høringer som positive i 

forhold til nullalternativet. 

Den største konsekvensen av endringene er kombinasjonen av økt utnyttelse og redusert 

grønnstruktur, hvis vi sammenligner med planforslaget ved hovedhøring. Endringene ved 

tilleggshøring slår mest ut på strategien om blågrønne strukturer. Totalt sett kan endringene av 

grønnstruktur få regionale konsekvenser som er negative sammenlignet med forslaget ved 

hovedhøring. Dette har en negativ konsekvens for planområdet. 

Konsekvensen er ikke stor nok til å påvirke den totale vurderingen som fortsatt er vist med positiv 

konsekvens. Planforslaget har fortsatt tydelige forbedringer sammenlignet med nullalternativet. Det 

framkommer i en helhetlig vurdering av konsekvenser innenfor alle tema og alle strategier i planen. 

 

8.2.2 KU av oppdatert planforslag ved klargjøring av planvedtak 
Samlet sett vurderes konsekvenser av planforslaget med endringer etter tilleggshøring som positive i 

forhold til nullalternativet. I forholdt til opprinnelig planforslag vurderes endringene som nøytral. 
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Konsekvensutredning av samlet planforslag 

Vedlegg 2: Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Vedlegg 3: Rekkefølgenotat datert 11.04.2019 

Vedlegg 4: Kostnadsberegninger av rekkefølgetiltak  

Vedlegg 5: Beregning av realistisk utbyggingsareal og kostnadsbidrag, Asplan Viak datert 

14.03.2019 

Vedlegg 4: Klimaanalyse, Asplan Viak 

Vedlegg 5: Stedsanalysen 
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Endringslogg bestemmelser mellom offentlig ettersyn/høring og sluttbehandling 
 

Det er jobbet med språkvask og klargjøring av bestemmelsene frem til sluttbehandling av saken. Det 

er gjort et klarere skille mellom hva som er retningslinjer og hva som er bestemmelser, og 

hensynssoner er alle samlet under § 9. Føringer som er sikret av annet lovverk er tatt ut av 

bestemmelsene. Det har også vært gjennomført en omstrukturering for å øke lesbarheten av 

bestemmelsene. 

 

Forklaring til dokumentet: Nye bestemmelser og retningslinjer er skrevet i kursiv. Utheving beskriver 

om bestemmelsen er ny, endret eller fjernet. Understreking henviser til paragraf i oppdaterte eller 

tidligere bestemmelser. 

 

§ 1.1 Planens rettsvirkninger 

 a) Oppramsing av tema som gjelder med egne bestemmelser er fjernet av bestemmelsene, disse 

gjelder uansett. 

b) Retningslinjer er skrevet i kursiv, bestemmelser er skrevet uten kursiv. Ny 

c) Interkommunal kommunedelplan opphever ikke gjeldende detaljplaner innenfor planområdet De 

rekkefølgetiltak som påhviler eiendommene i henhold til gjeldende detaljplaner videreføres og 

kommer i tillegg til rekkefølgetiltakene i interkommunal kommunedelplan Forus. Ny 

d) Ved motstrid vil kommunedelplanens bestemmelser gjelde foran bestemmelsene i eldre planer. 

Dersom kommunedelplanens bestemmelser selv uttrykkelig åpner for at et krav eller tiltak skal 

vurderes nærmere i detaljplan, vil adgangen kun omfatte detaljplaner som er nyere enn 

kommunedelplanen, jf pbl §1-5. For eldre detaljplaner vil unntak fra krav eller tiltak fastsatt i 

interkommunal kommunedelplan uansett kreve dispensasjon. 

 

 

Tidligere § 1.1 b er fjernet. «Byggesaker og rammeavtaler og igangsettelsestillatelser som ligger til 

grunn ved ikrafttredelse av IKDP Forus videreføres. Nye eller endrede reguleringsplaner og 

byggesaker/rammeavtaler skal utvikles i tråd med IKDP Forus.»  

 

Tidligere § 1.2 og 1.3 er fjernet og omtales nå i planbeskrivelse: 

 1.2 Oppfølging av IKDP Forus i kommunene  

Gjennom planstrategiene til de tre kommunene Sandnes, Sola og Stavanger vurderes alltid i 

fellesskap behov for revisjon av IKDP Forus. Her drøftes også avvikende praksis i oppfølging av 

planen.  

a. Planstrategiene kan avklare at justeringer av innhold i IKDP Forus kan skje ved revisjon av 

kommuneplanene hvis kommunene er enige og likelydende forslag innarbeides gjennom hele 

planprosessen i alle kommuneplanene.  
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b. I plansaker der en kommune vurderer avvik fra IKDP Forus, sendes planen på høring til de to andre 

kommunene. Avvik tillates dersom nabokommunene gir tilslutning gjennom uttalelse.  

c. I byggesaker der en kommune vurderer dispensasjon fra IKDP Forus, sendes saksutredning til de to 

andre kommunene for uttalelse, før vedtak fattes.  

1.3 Retningslinjer om oppfølging av IKDP Forus i kommunene  

Bestemmelser og plankart for følgende bør endres gjennom revisjon av IKDP Forus:  

1. Avgrensing og plassering av nye kjerneområder og/eller senterområder med tilhørende 

bestemmelser.  

2. Områder og bestemmelser for handel og tjenesteyting.  

3. Bestemmelser for parkering.  

 

§ 1.3.1 Vann og avløp -overordnet 

a) Tidligere 1.4.3 om VA-rammeplan er slått sammen med tidligere 1.4.1 og inngår nå i ny 1.3.1 a).  

b) Ny: Utbygging skal ikke medføre økt eller raskere avrenning til innsjø, vassdrag eller eksisterende 

avløpssystem.  

Tidligere § 1.4.1 e og f er fjernet, da de er sikret av andre bestemmelser.  

e. Tiltak i og langs kanalen skal ikke redusere kanalens kapasitet.  

f. Bakkeparkering og kjøreareal på eiendommene etableres med permeable flater.  

 

§ 1.3.2 Blågrønn faktor er endret fra bestemmelse til retningslinje. 

§ 1.3.3 Urban flom 

b) Er supplert med: tiltak må etableres med tilstrekkelig overhøyde eller terskel i forhold til vei 

 

§ 1.3.4 Vannkvalitet 

a) Vannkvaliteten i Foruskanalen skal sikres i tråd med vanndirektivets miljømål om godt økologisk 

potensiale.  

 

Tidligere § 1.4.6 Retningslinje om dimensjonering/beregningsregler er fjernet. 

 

§ 1.4.1 Rekkefølgetiltak om stenging av Åsenvegen, Forusbeen og Traktorveien  er ny. 

a. Ved etablering av kryssløsning for buss i krysset Forusbeen x Åsenvegen og Bussvei C i 

Åsenvegen skal Åsenvegen stenges for biltrafikk på strekningen mellom Røynebergvegen og 

Forusbeen. Samtidig skal Forusbeen stenges for gjennomkjøring i krysset Forusbeen x Åsenvegen og 
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det etableres ny kryssing av kanalen fra Forusbeen til Fabrikkveien. Traktorveien stenges samtidig for 

gjennomkjøring øst for Fabrikkveien.  

b. Senest når 70 000 m2 BRA med nybygg innenfor kjerneområdet Koppholen, nord for 

kanalen, er bygget ut, skal det vurderes om Forusbeen skal stenges for gjennomkjøring i krysset med 

Lagerveien (Bussveien). 

c. Detaljplan for H810_2 skal være godkjent før Forusbeen kan stenges i krysset Forusbeen x 

Åsenveien. 

§ 1.4.2 Rekkefølgetiltak om opparbeidelse av infrastruktur 

Bestemmelsen er endret fra: 

Tiltak skal være gjennomført eller sikret gjennomført, før det gis rammetillatelse til utbygging i 

delområde/kjerneområde som tiltaket viser til. Se tabell 1, figur 1 og figur 2.  

Til: 

Tiltak skal være gjennomført eller sikret gjennomført, før det gis igangsettingstillatelse til utbygging. 

Tabell 1, figur 1 og figur 2 viser tiltakene og tilordning til delområder og kjerneområder. 

 

Tidligere § 1.5 a er fjernet og erstattet av ny § 1.4.1. 

Rammesøknad innenfor feltene KJ2J og KJ2K kan ikke godkjennes før Forusbeen stenges jfr. 

hensynssone krav om felles plan H810 i bestemmelsenes kap. 2.8.2. 

Følgende tiltak er fjernet fra 1.4.2: 

4: Forbindelse sørlig del av «høyspentparken» langs golfbanens østside fra Åsenveien til 

Löwenstrasse 

5: Undergang eller bro under/over E39 

9: Forbindelse langs Löwenstrasse fra Koppholen til Svanholmen 

10: Forbindelse fra Grenseveien/Midtbergmyrå til Forusbeen 

11: Planfri forbindelse over E39 og påkobling g/s-vei i Luramyrveien 

12: Kryssing i plan over fv. 44 (Forussletta) 

13: Kryssing i plan over Löwenstrasse i tilknytning til kanal 

18: Forbindelse fra undergang under E39 langs Maskinveien (parallelt med E39), opp til Maskinveien 

i øst/vestgående retning. 

22: Nytt kanalmiljø/tverrsnitt i kjerneområdet Kanalsletta, utenfor urban akse. 

30: Sørlig del av «Høyspentparken» 

 

31 «Sentralparken» 

33: «Tvedtparken» 
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Disse tiltakene inngår i gjeldende reguleringsplaner og videreføres IKDP Forus: 

• Prosjekt 103 T1-d): Utbedring Løwenstrasse + ramper E39 

• Prosjekt 104 T1-e): Grøntdrag Sola/Stavanger med g/s-vei (Traktorveien) 

• Prosjekt 106 T1-g): Kollektivforbindelse mellom E1 og E2. 

• Prosjekt 107 T1-h): Omlegging av kryss Forusbeen/Åsenvegen (Treghetspunktet) 

• Prosjekt 108 T1-i): Forlengelse + kryss Svanholmen /Løwenstrasse (Ny gang/sykkelbru over 

Løwenstrasse og Svanholmen fra felt B sør gjenstår.) 

• Prosjekt 109 T1-j): Omlegging av tverrsnitt Grenseveien 

• Prosjekt 130 T3-t): Kryss Løwenstrasse/Forusbeen 

§ 1.5 Energiforsyning i næringsbygg 

Tidligere §1.6 b-d er fjernet: 

b. All ny bebyggelse skal tilrettelegges for vannbåren varme.  

c. Det stilles krav om energieffektive bygg. Energibesparende og fleksible løsninger, fortrinnsvis 

kollektive, og løsninger som minsker utslipp til luft og vann, vektlegges. Samlet energibehov for det 

enkelte byggeområdet skal kartlegges og alternativer for energiforsyning skal utredes, herunder 

også fornybare løsninger.  

d. Følgende energiløsninger og tiltak basert på fornybar energi skal vurderes:  

1. Utnytte lokale varmeressurser som solenergi (solceller/solfangere), grunnvarme, fjernvarme mv.  

2. Utnytte lokale kjøleressurser (kaldtvann fra fjorden eller grunnen mv.)  

Tidligere § 1.8 Retningslinje samfunnssikkerhet er fjernet: 

I forbindelse med områderegulering og detaljregulering må grunnstabiliteten (kvikkleire/ustabil 

grunn) og endret klima vurderes. 

§ 1.7 Beregningsmetode for tillatt bruksareal 

a. Imaginære plan regnes ikke med i BRA i kjerneområdene 1-4. Siste del ny 

b. Imaginære plan regnes ikke med i BRA ved beregning av antall parkeringsplasser. NY 

 

Tidligere § 1.10 Transformasjon av eksisterende bygningsmasser og byggeområder  er fjernet: 

 

a. Eksisterende bygningsmasser og byggeområder skal vurderes transformert til nye behov, før det 

gis tillatelse til nye bygg og utvidelse av næringsområder. 

b. Ved oppstart av nye planer skal forslagsstiller vurdere følgende tiltak: 

1 Transformasjon av eksisterende bygg. 
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2 Utbygging på ubebygde deler av etablerte næringsområder, for eksempel restareal, 

parkeringsareal, eller liknende. 

c. Planer skal dokumentere at mulighet for fortetting og transformasjon er vurdert. 

 

 

§1.8.1 Bilparkering. 

a) Parkeringsdekning endret fra 0,3 til 0,5 parkeringsplass per. 100 m2 BRA. Bestemmelsen er 

endret til å tidligere gjelde for næringsbebyggelse til nå å gjelde alle formål utenom boligformål.  

d)      5 % av antall parkeringsplasser skal være opparbeidet og tilrettelagt for bevegelseshemmede. 

Ny 

e) [..] og det skal være mulig å tilrettelegge 50 % av parkeringsplassene for lading på et senere 

tidspunkt. Nærbutikker er unntatt krav om lademulighet. Ny 

 

Tidligere § 1.11.1 Bil er det fjernet: 

c) Innenfor regulerte områder for parkeringsanlegg kan det tillates etablert parkeringshus med flere 

parkeringsplasser enn maksimal parkeringsdekning for tiltaket, dersom parkeringsplassene i 

parkeringsanlegget er sikret offentlig tilgjengelig.  

d. Oppstillingsplasser for næringstransport og næringskjøretøy omfattes av parkeringsnormen. 

Næringsspesifikke behov, herunder oppstillingsplasser for næringstransport og næringskjøretøy kan 

unntas med grunnlag i mobilitetsplan og detaljplan. Detaljplan skal vise at parkeringsareal til slike 

formål plasseres adskilt fra ordinær parkering, og plasseres på bedriftens logistikkareal.  

 

§ 1.8.2  Retningslinjer for parkering er Ny 

a. Parkeringsanlegg plasseres i tilknytning til indre ringvei med rask tilkobling ut på overordnet 

veinett.  

b. Areal ved inngang til bygninger bør være mest mulig bilfri. 

c. Utendørs parkeringsanlegg bør gis en estetisk god utforming gjennom bruk av grøntarealer 

og vegetasjon. 

d. Ramper bør løses i bebyggelse. 

 

§ 1.8.3 Sykkelparkering b-d) er endret 

Fra: 

Sykkelparkeringsplasser skal etableres i tilknytning til inngangsparti. Reguleringsplaner skal vise plass 

til overdekket og innelåst sykkelparkering, med muligheter for el-sykkellading. Det åpnes for at 

sykkelparkering også kan etableres i p-anlegg for å oppnå maks sykkeldekning. 

Til: 
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b. Sykkelparkering skal være under tak, med låst adkomst og med mulighet for lading av 

elsykkel. 

c. Minimum 5 % av sykkelplassene settes av til gjesteparkering lokalisert nær inngang og under 

tak. 

d.  Minimum 5 % av sykkelplassene skal tilrettelegges for større sykler/sykkelhenger. 

§ 1.10 Støy er endret 

Fra:  

Kommunal- og moderniseringsdepartementets anbefalinger for støygrenser skal legges til grunn ved 

planlegging og bygging til støyfølsom bruk (boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler 

og barnehager), og etablering av støyende virksomheter. 

b. Avvik fra anbefalingene i veilederen kan bare gjøres gjennom plan der nødvendige vurderinger er 

gjort, og avbøtende tiltak er sikret. 

c. Tiltak som medfører økt støynivå i friområder og/eller grønnstruktur, kan bare tillates etter at 

nødvendige vurderinger er dokumentert og plan sikrer avbøtende tiltak. Støyskjerming skal føre til at 

støybelastningen for friområdet reduseres. 

Til:  

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) og grenseverdiene gitt der skal 

legges til grunn ved planlegging og bygging til støyfølsom bruk og etablering av støyende 

virksomheter. 

 

§2.1 Fellesbestemmelser for kjerneområdene er endret 

Fra: 

Bakkeparkering tillates ikke i kjerneområdene, med unntak av parkering for bevegelseshemmede. 

Parkering skal etableres i separate bygg, felles for flere eiendommer.  

Til: 

Parkering skal etableres i felles bygg for flere eiendommer. Bakkeparkering tillates for 

bevegelseshemmede, bildeleordning, taxiholdeplass, kiss and ride, korttidsparkering (maks 15 

minutter) og varelevering. 

e) Punkt e er endret med: Uteservering tillates. Ny 

 f) [..] skrentene og det åpne jordbruksområdet. Er fjernet. 

Det skal etableres urbane akser i alle kjerneområdene i hht. §2.7.1. Er fjernet.  

Kombinerte virksomheter som inneholder både kontor og verksted, kan tillates innenfor 

kjerneområdene. Er fjernet 

 

§ 2.2 Felles retningslinjer for utforming og stedskvaliteter i kjerneområdene Ny, flyttet fra §2.1 og er 

nå retningslinjer istedenfor bestemmelser. 
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Planprosessene skal styrke og videreutvikle stedsidentitet og egenart for kjerneområdene Kj1-4 i 

henhold til Samfunnsdelens kap. 5.2.4 om utviklingsstrategien.  

       Kjerneområdene bør planlegges med kvartalsstruktur for å oppnå bymessig utforming. 

I kjerneområdene vektlegges kvaliteter som blågrønne strukturer, møteplasser både inne og ute, 

korte gangavstander og service som betjener næringslivet.  

Uterom i tilknytning til byggeformål skal fortrinnsvis knyttes på den urbane aksen.  

Bygningers 1. etasjer ut mot de urbane aksene skal være åpne og publikumsrettede. 

Bygninger skal planlegges med nedtrapping ut mot urban akse.  

Ny bebyggelse og uterom skal gis et variert uttrykk og stedsidentitet. Bebyggelse innenfor 

kvartaler/felt skal gis varierte høyder og fasadeliv. 

 

§2.3 Kanalsletta bestemmelsesområde er delvis fjernet. 

b) Påbygget skal være underordnet hovedbygget. Er fjernet. 

 

§2. 4 Koppholen bestemmelsesområde KJ-2 (#2) er endret. 

Fra: 

a) Området ved urban akse på Svanholmen 3 tilrettelegges for innovasjonsaktivitet slik som utstilling 

og utprøving, tilrettelegging for midlertidige kontorer og møtelokaler for næringslivet.  

b. Parkeringsplasser tillates ikke etablert i umiddelbar nærhet til grønnstruktur eller urban akse. 

Til: 

 a. Detaljplan for KJ2K skal vise grønnstruktur/uteoppholdsareal med vannflate som knyttes til 

kanal ved eiendommen. 

b. Feltet KJ2K skal rette bebyggelse og inngangspartier mot kollektivholdeplass sør for feltet. 

Det skal være direkte gangforbindelser mellom KJ2K og kollektivholdeplass. 

 

§ 2.5  Retningslinje for Koppholen bestemmelsesområde KJ-2 er ny. 

Området ved urban akse på Svanholmen 3 kan tilrettelegges for innovasjonsaktivitet slik som 

utstilling og utprøving, midlertidige kontorer og møtelokaler for næringslivet. 

 

§2.6 Forussletta sør bestemmelsesområdet er delvis fjernet: 

Området ved urban akse på Svanholmen 3 tilrettelegges for innovasjonsaktivitet slik som utstilling 

og utprøving, tilrettelegging for midlertidige kontorer og møtelokaler for næringslivet.  

Parkeringsplasser tillates ikke etablert i umiddelbar nærhet til grønnstruktur eller urban akse. 

 Er fjernet. 
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§2.7.1 Næringstyper er endret 

Formål tjenesteyting er ny. 

 

 

 

 

§2.7.2 Utnyttelsesgrad er endret 

Det er spesifisert at utnyttelse regnes i %-BRA. 

Ved utbygging i etapper tillates en lavere utnyttelsesgrad enn tabellen nedenfor viser, dersom 

planen samlet sett innfrir krav til utnyttelse. Er ny. 

Tidligere felt 2J2-H er slått sammen med 2J2-K.  

KJ2A-D var tidligere næring men er nå kombinert formål og flyttet til § 2.8.1 

I KJ4A (Knoksen) er minimumsutnyttelse endret fra 150 til 100 %-BRA. 

 

§ 2.8.1 Utnyttelsesgrad er endret 

Ved utbygging i etapper tillates en lavere utnyttelsesgrad enn tabellen nedenfor viser, dersom 

planen samlet sett innfrir krav til utnyttelse. Er ny. 

For utnyttelsesgrad og kvalitetskrav til boligformål, se kommuneplanene til Stavanger og Sandnes 

kommuner. Er ny. 

KJ4-B er maksimal utnyttelse økt fra 200 til 250 %-BRA. 

 

§ 2.8.2  Fellesbestemmelse til kombinerte formål innenfor kjerneområder er endret. 

Tjenesteyting omfatter nærservice definert i Regionalplan Jæren samt treningssenter. Er ny. 

 

§ 2.8.3 Formål kjerneområdet KJ-3 Forussletta nord er endret 

Idrett er endret til Kulturtilbud tillates innenfor arealrammen til nærservice pkt. 2.9 b. 

 

§ 2.8.4 Formål kjerneområdet KJ-4 Forussletta sør er endret 

Idrett er endret til Kulturtilbud tillates innenfor arealrammen til nærservice pkt. 2.9 b. 

 

§2.9 Nærservice og nærbutikk innenfor kjerneområder er endret 
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Ny handel er ikke tillatt innenfor næringsformål og kombinerte formål, med unntak av: er fjernet.  

Maksimum BRA for nærservice er endret fra 500 m2 til 1000 m2 per kjerneområde.  

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

 

  

§ 2.11 Urban akse er endret 

e) eksempel foodtrucksykkel, utstillingspaviljonger osv. Er fjernet 

f) eksempelvis sykkel, bildeleordning, taxiholdeplass, kiss and ride, informasjonstavler og 

sanntidsinformasjon, og stoppested for førerløse busser. Er fjernet 

 

Tidligere §2.8  Bestemmelser for Grønnstruktur innenfor kjerneområdene (pbl § 11-9, pkt 4) er 

fjernet 

Grønnstrukturen skal tilpasses en bymessig situasjon.  

§ 3.1 Avgrensning av areal for næringsformål innenfor 400 meter fra bussveitrase er endret 

Fra:  

Avgrensning av areal for næringsformål innenfor 400 m fra bussveien fremgår av 

bestemmelsesområde IBV "Influensområde Bussvei".  

Naturlig og presis avgrensing av den 400 m bredde sonen langs bussveitraseen avklares gjennom 

reguleringsplan. 

Til: 

a. Avgrensning av areal for næringsformål innenfor 400 m fra midtlinje bussvei fremgår på 

plankartet med to bestemmelsesområder: 

- IBV - Indre bussveisone (#5) 

- YBV – Ytre bussveisone (#6) 

b. Endelig avgrensing av Indre og Ytre bussveisoner avklares gjennom reguleringsplan. Der mer 

enn 50% av eiendommen ligger innenfor en sone, skal hele eiendommen legges i denne sonen. 

§ 3.2 Næringstyper er endret 

Formål: lager er ny. 

§ 3.3 Kontorandel er endret 

Fra: 

Maksimum kontorandel per. bygg skal ikke være mer enn 70% av bygningens BRA. 

Til: 
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Maksimum kontorandel per. tomt skal ikke være mer enn 60% av godkjent bygningsmasse (BRA) på 

tomten. Frittstående kontorbygg tillates kun oppført som supplement til industri/lagerbygg på 

samme tomt. Innenfor felt N2 og N3 tillates det oppført frittstående kontorbygg. 

§ 3.4 Utnyttelse og byggehøyder er endret 

Fra: 

Minimum 70% til 150% BRA. 

Til: 

Sone Minimum utnyttelsesgrad %-BRA Maksimum utnyttelsesgrad %-BRA 

IBV - Indre bussveisone 70  190  

YBV - Ytre bussveisone 70  165  

N2 og N3 70 200  

 

§ 4.1 Avgrensning av areal for næringsformål utenfor 400 meter fra bussveitrase er endret 

Fra: 

Avgrensning av areal for næringsformål utenfor 400 meter fra bussveitrase fremgår av 

kommunedelplankart for IKDP Forus, (næringsformål utenfor bestemmelsesområde IBV 

"Influensområde Bussvei"). Naturlig og presis avgrensing av den 400 m bredde sonen langs 

bussveitraseen avklares gjennom reguleringsplan. 

Til: 

Avgrensning av areal for næringsformål utenfor 400 meter fra bussveitrase fremgår av arealplankart 

(næringsformål utenfor bestemmelsesområdene IBV – Indre bussveisone og utenfor YBV – ytre 

bussveisone). Endelig avgrensing mot bussveisonene avklares gjennom framtidig detaljregulering. 

Der mer enn 50% av eiendommen ligger innenfor en sone, skal hele eiendommen legges i denne 

sonen. 

§ 4.2 Næringstyper er endret 

Formål: Lager og kontor er ny. 

§ 4.3 Kontorandel er endret 

Maksimum kontorandel er senket fra 20% til 15% av bygningens BRA. 

§ 4.4 Utnyttelse og byggehøyder er endret 

Maksimum utnyttelse er økt fra 120 til 150 %-BRA. 

§ 5.1 Generelle bestemmelser for næringsformål er delvis fjernet 

All etablering av næringsvirksomhet skal ved søknad om rammetillatelse levere dokumentasjon om 

potensiell fare ved virksomheten til den som enhver tid oppdaterer felles «Register over lagring eller 

produksjon med potensiell fare». Her dokumenteres virksomhet som alene eller i kombinasjon med 

andre virksomheters lagring/produksjon medfører mulig fare for menneskers liv og helse. Er fjernet. 
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§ 5.3 Handelsformål er endret 

c) Kommunenes bestemmelser for salg av varegruppene biler, båter, landbruksmaskiner og 

andre større byggevarer framgår i til enhver tids gjeldende kommuneplaner samt detaljregulering. Er 

ny. 

§ 5.4 Kombinerte formål utenfor kjerneområder er endret 

KF2: Området skal planlegges for bolig/næring. Andel bolig avklares i detaljregulering. Er ny. 

 

§ 5.6 Felt N1 og N2 er ny 

a. Alle tiltak innenfor felt N1 og N2 skal ta hensyn til grønnstruktur som skal binde sammen 

grønnstruktur vest for Koppholen, kulturminne i hensynssone H_570-1 og Svanholmen/bussbroen. 

b. Grønnstruktur med minimum 30 meters bredde skal innlemmes i framtidig detaljregulering, 

og skal inkludere hovedsykkelrute og gangtrasé. 

§ 5.7 Endringer som følger av Regionalplan Jæren er ny 

Handelsformål tillates i felt og med innhold som spesifiseres i planbestemmelse og retningslinjer i 

Regionalplan Jæren. 

Tidligere § 6.1.1 Kollektivtrafikk er fjernet 

Holdeplasser skal universell utformes og tilrettelegges med attraktive forbindelser for gående og 

syklende.  

 

§ 6.1.1 Infrastruktur for syklende er endret 

 

Fra: 

Ved all regulering og opparbeiding av eksisterende og nye gater/veier som omfatter hovednett for 

sykkel, jf. temakart skal:  

Til: 

Ved all regulering og opparbeiding av eksisterende og nye gater/veier som omfatter hovednett for 

sykkel, skal hele tverrsnittet med veiareal og langsgående grønnstruktur vurderes med hensyn til 

plassering og fordeling av arealer til sykkelinfrastruktur. Delvis ny. 

§ 6.1.2 Infrastruktur for gående er endret 

Fra: 

a. For gangveier skal kommunalteknisk veinorm for Nord Jæren legges til grunn.  

b. Hovednett for gange fremgår av temakart og skal legges til grunn for planlegging.  

c. Ved all regulering og opparbeiding av eksisterende og nye gater/veier som omfatter hovednett for 

gange, temakart skal:  
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1. Hovednettet planlegges opparbeides separert fra øvrige trafikantgrupper, med gjennomgående 

standard uten systemskifter.  

4. Snarveier skal reguleres ved detaljregulering med utgangspunkt i en finmaskethet på ca. 50 meter. 

Snarveiene skal være så korte, rett fram og med så lite høydevariasjon som mulig.  

 

Til: 

a. Gangforbindelser skal reguleres ved detaljregulering med utgangspunkt i en finmaskethet på  

50-80 meter. Gangforbindelser skal være så korte, rett fram og med så lite høydevariasjon som 

mulig. Er ny. 

 

§ 6.1.3 Infrastruktur til bil- og næringstransport er endret  

Fra: 

a. Hovedveinett for bil og næringstransport fremgår av plankartet.  

b. Lokalveinett for bil og næringstransport fremgår av temakart på plankartet.  

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

godkjennes særskilt.  

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

næringseiendom. Adkomst til logistikkfunksjon skal ikke skje over gang- og sykkelvei eller 

grønnstruktur.  

Til: 

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

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

 

§ 7.1 f) Fellesbestemmelser Grønnstruktur er endret 

Fra: 

Gange- og sykkelnett kan inngå i grønnstruktur. 

Til: 

Gange- og sykkelnett kan inngå i grønnstruktur så lenge kravene i pkt. a, b og c ivaretas. Delvis ny. 

§ 7.2 Grønnstruktur øst for Travbanen er ny (Endres GF1?-Marit sjekker) 

a. Det skal opparbeides en gjennomgående, grønn gangforbindelse fra 

Grenseveien/Midtbergmyrå til Forusbeen gjennom grønnstrukturen.  

b. Travbanen skal sikres adkomst fra Bjødnabeen gjennom grønnstrukturen.  

 

§ 7.3 Vannstrukturer er endret 
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Fra: 

 

Temakart på plankartet for vann og vannkanaler legges til grunn i alle nye reguleringsplaner og 

byggetiltak.  

b. Kanalene skal gjenåpnes i hele dens lengde innenfor planområdet.  

c. Tverrsnitt langs kanalene skal være 30 m for å sikre fremtidig mulighet for opparbeiding av 

naturlig vannmiljø og økt naturmangfold.  

d. I kjerneområdene Kj1-4, ved bussholdeplasser og ved vannspeil/i park skal menneskers rekreative 

opplevelser prioriteres foran naturmangfold.  

e. Øst for E39 skal reetablering av vannstrukturer kun skje med bruk av naturlige materialer.  

f. Vest for E39 kan reetablering av vannstrukturer også skje med kunstige materialer dersom 

grunnforhold krever det og materialene støtter at biologisk mangfold etableres.  

  

Til:  

a. Utforming av vannveier skal følge et av de alternative prinsippene i vedlagt notat 

«Utformingsprinsipper for vannveier på Forus» datert 28.03.2019, og skal fastsettes i samråd med 

relevante myndigheter i den enkelte kommune. Grunnforhold, effekt på vannkvalitet, tilstrekkelig 

flomkapasitet og sikret drift må dokumenteres før valg av løsning. 

b. Temakart på plankartet for vann og vannkanaler legges til grunn i alle framtidige 

detaljreguleringer og byggetiltak. 

c. Ved planlegging av tiltak som berører lukkede deler av Foruskanalene, skal vurderes om 

disse skal gjenåpnes. 

d. Ved utforming av vannveiene skal det tilrettelegges for menneskers rekreative opplevelser 

og for økt naturmangfold. 

e. Ved utskiftning av betongelementer i kanalene øst for E39, skal naturlige materialer 

benyttes. 

f. Ved utskiftning av betongelementer i kanalene vest for E39, kan det benyttes kunstige 

materialer som bidrar til økt biologisk mangfold sammenlignet med førsituasjon. 

§ 9.1  Restriksjonsplan for Stavanger lufthavn Sola BSL-Hinderflate (pbl §11-8 a) er endret 

Samferdselsdepartementet har den 30.06.2010 fastsatt restriksjonsplan for Stavanger lufthavn Sola i 

henhold til luftfartsloven §§7-13. Innenfor ytre vurderingssone i restriksjonsplan for Stavanger 

lufthavn Sola angitt på eget temakart på plankartet, er det fastsatt bestemmelser for flyplassen og 

dens omgivelser. Når områder skal reguleres, eller det skal utføres søknadspliktige tiltak innenfor 

denne planens begrensning, skal høyderestriksjoner og rådighetsinnskrenkninger som følger av 

restriksjonsplanen etter luftfartsloven hensyntas. Er fjernet 

§ 9.2 Hensynssone klima (H190_2) er endret 
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Fra: 

I område øst for E39 mellom Forusbeen og Grenseveien/Midtbergmyrå og ut mot Gandsfjorden skal 

det vurderes konsekvenser for kaldluftdrenering og hensyn sikres i reguleringsplan, før det tillates 

fortetting og utbygging.  

Til: Innenfor hensynssonen skal det vurderes konsekvenser for kaldluftdrenering og hensyn sikres i 

framtidig detaljregulering, før det tillates utbygging.  

§9.3 Faresoner – ras-/skredfare(pbl §11-8 a)  (H 310) er ny 

Det skal ikke gis tillatelse til nye tiltak eller godkjennes ny regulering før det er vurdert om nye tiltak 

er forsvarlig og eventuelt under hvilke vilkår. Som grunnlag for vurderingen skal det foreligge 

geoteknisk analyse og risiko- og sårbarhetsanalyse. 

§ 9.4 Hensynssone flomfare (pbl § 11-8 a) (H 320_1-15) er ny 

a. Ved planlegging av nye tiltak skal flomkapasiteten til vassdrag opprettholdes. 

b. Områder langs vassdrag som er utsatt for flom skal ikke bebygges. For tiltak i hensynssone 

for flomfare må det leveres dokumentasjon som avklarer flomkonsekvens. Det skal sikres at tiltak 

ikke påvirker flomkapasitet i andre deler av vassdraget eller nedslagsfeltet eller at det har negativ 

påvirkning for miljøtilstand i eller langs vannforekomsten.  

c. Alt planarbeid skal på et tidlig stadium håndtere flomrisiko for planområdet og avklare 

virkninger ellers i vassdraget. Dersom det er behov for sikringstiltak og/eller risikoreduserende tiltak 

i beredskapsmessig sammenheng, skal dette være etablert før byggingen kan igangsettes. 

§ 9.5 Hensynssone fare høyspent (pbl §11-8 a)  (H 370_1-4) er ny 

Alle tiltak i terrenget og anleggsarbeid innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med 

ledningseier. 

§ 9.6 Hensynssone grønnstruktur(pbl §11-8 c)  (H 540) er ny 

a. H 540_1: Forvaltningen av områdene bør vektlegge allmennhetens tilgang til og opplevelse 

av områdene som del av regionens samlede grønnstruktur. 

b. H 540_2: Intensjonen er å sikre at forbindelsen etableres som ny regional grønnstruktur med 

minst 30 meter bredde. Det vektlegges derfor at der ikke etableres varige bygg og anlegg innenfor 

hensynssonen. Allmennhetens tilgang til og opplevelse av områdene skal ses som del av regionens 

samlede grønnstruktur. Det skal være en gjennomgående forbindelse for gange og sykkel som 

bindes sammen med tilliggende gang- og sykkelveier i overordnet nettverk som er vist på temakart 

på plankartet. 

c. H540_3-7: Intensjonen er at arealet skal reguleres til offentlig tilgjengelig felles grøntareal. 

 

§ 9.7 Hensynssone bevaring (pbl §11-8 a)  (H 570) er ny 

a. H570_1 Gjenværende del av rullebane fra Forus flyplass skal bevares jfr. reguleringsplan 

2014105 (Sandnes kommune). Rullebanen skal fremstå synlig og det skal settes opp 

informasjonsskilt. Alle tiltak skal ta hensyn til rullebanen og forelegges byantikvaren i Sandnes og 

fagmyndighet i Rogaland Fylkeskommune. 
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b. H570_2 Flyhangar som ble bygd i tilknytning til Forus flyplass under 2. verdenskrig. 

Bygningskonstruksjonen skal bevares. Alle tiltak skal forelegges byantikvaren i Stavanger. 

c. H570_3 Hovedkontoret hvor Statoil ble etablert. Bygg og anlegg skal bevares. Alle tiltak skal 

forelegges byantikvaren i Stavanger. 

d. H570_4 Kanonstillinger og andre rester fra andre verdenskrig skal bevares. Alle tiltak skal 

forelegges byantikvaren i Stavanger. 

 

§ 9.8 Sone med båndlegging etter lov om kulturminner (H 730) er ny 

Det er ikke tillatt å utføre tiltak eller arbeid innenfor disse områdene uten tillatelse fra 

kulturminnemyndighetene, jfr. Kulturminnelovens §§ 3 og 8. 

Automatisk freda kulturminner som ligger innenfor områdene vist som utbyggingsområder skal, med 

tilstrekkelig vernesone, jfr. Kulturminneloven § 6, søkes bevart gjennom hensynsoneregulering i 

kombinasjon med grøntstruktur. Det skal i forbindelse med framtidig detaljregulering utarbeides 

skjøtselsplan for det arealet som avsettes til hensynssone kulturminne innenfor avsatt planområde. 

§ 9.9.1 Hensynssone krav om felles planer H810_1 og H810_2 for del av kjerneområde KJ2 er ny 

a. Arealer innenfor hensynssonen skal reguleres samlet. 

b. Detaljregulering for H810_1 skal være godkjent før det kan etableres ny bebyggelse innenfor 

kjerneområdet Koppholen. Detaljregulering for H810_1 skal inneholde følgende arealformål: park, 

vann/kanal, j for gående og syklende, veier, urban akse (torg). Planen skal vise bruk og kvaliteter i 

den urbane aksen. Detaljregulering skal vise torgarealer, oppholdssoner, sykkelparkering. I 

Forusbeen skal det være et felt i hver kjøreretning og det skal legges inn trafikkdempende tiltak. 

Avgrensningen av den urbane aksen opp mot byggeområdene KJ2B og KJ2C kan justeres noe for å få 

en best mulig funksjonell sammenheng med torget i byggeområdene. 

c. Regulering for H810_2 skal ivareta løsninger for krysset mellom Åsenveien og Forusbeen for 

alle trafikanter, i tilknytning til etableringen av bussveitrasè. Reguleringen skal legge rammer for 

grøntområdene innenfor hensynssonen og utrede muligheten for åpne vannløsninger i området 

hvor kanalene møtes. 

 

 §9.9.2 Hensynssone krav om felles plan H810_3 for urban akse innenfor kjerneområdene KJ1, 3 og 4 

er ny 

a. Arealer innenfor hensynssonen må reguleres samlet. 

b. Felles plan skal sikre enhetlig planlegging og opparbeidelse av offentlige byrom mm. 

innenfor hvert enkelt kjerneområde. 

c. Det skal utarbeides en utomhusplan som viser torgarealer, oppholdssoner, sykkelparkering, 

forbindelser for gående og syklende, vann/kanal og park. 

d. Detaljregulering skal inneholde utomhusplaner, som skal vise uteromskvaliteter som torg og 

oppholdssoner, sykkelparkering, forbindelser for gående og syklende, adkomstveier, og 

opparbeiding av park- og kanalområdene. 
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