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 LOKALKLIMA FORUS ØST 

Det er i 2013/14 gjort en «Vurdering av lokalklima og overvann Forus øst» for Stavanger 

kommune (Asplan Viak 2014-01-07). I rapporten pekes det på utfordringer i området som bør 

tas hensyn til i den videre planleggingen og som kan gjelde for hele Forusområdet. Dette er 

blant annet: 

 Det bør etableres grønnstruktur/felt med vegetasjon gjennom området som ivaretar 

overvannshåndtering og skjermer mot vind. Strukturene bør etableres i retning øst-vest 

(på tvers av fremherskende vindretning) før området bygges ut.   

 I arealplaner bør terreng- og overflateutforming, grønnstruktur og overvannshåndtering 

samordnes. 

 Eksisterende flomveger i terrenget skal bevares, og ved behov skal det avsettes areal for 

nye flomveger 

 For tiltak som vil kunne skape nye flomveger som følge av planlagt utbygging skal 

konsekvenser kartlegges og eventuelt risikoreduserende tiltak vurderes/gjennomføres.   

 Luftforurensning (PM10 og NO2) fra FV44, Gamle Forusvei og Forusbeen vil skape 

luftforurensning som kan trekke inn i planområdet dersom ikke det iverksettes tiltak. 

PM10 (svevestøv) og NO2 (nitrogendioksid) er utslipp som vil redusere luftkvaliteten.  

 LOKALKLIMA FOR HELE FORUSOMRÅDET 

Forusområdet strekker seg vestover fra Gandsfjorden mot Sola flyplass og er et tilnærmet 

flatt areal med store næringsbygg i 1-2 etasjer, kontorbygg i 6-7 etasjer og store asfalterte 

veg- og parkeringsareal. Det er lite vegetasjon i området. Foruskanalen er på strekninger 

åpen. Det ligger en golfbane ved Bjergsted sørvest i planområdet som har permeable/ 

vanngjennomtrengelige flater og bidrar til å heve luftfuktighet i Forus-området.    
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Figur 1 Kjerrberget sett fra golfbanen. Terrengformer både leder og skjermer for vind.. 

 
Figur 2 Utsikt mot bebyggelse i øst mot Gandsfjorden (Forus øst). 

 
Figur 3 Utsikt over golfbanen, med vegetasjonsbelte som vil ha en vinddempende effekt. 
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I den videre planleggingen av Forus området bør man være oppmerksom på følgende som 

kan ha betydning for lokalklimaet: 

Terrengformer. Terrenget danner en «skålform» avgrenset av åser i nord, sør og vest. Det 

er åpent mot Gandsfjorden i øst. I bunnen av «skålen» lå det tidligere et større vann, 

Stokkavatnet, som ble drenert ut i 1906-1908. Vann indikerer lavereliggende områder i 

terrenget der det gjerne kan samle seg kald og rå luft. Dette kan tidvis observeres som dis 

over vannet. I dag er dette et område hvor det kan oppstå fare for inversjon; kald og 

stillestående luft, som samler seg i forsenkninger i terrenget. På grunn av lite bevegelse i 

luften vil det også være begrenset spredning av luftforurensning som kan bli liggende i 

sonen, særlig i vinterhalvåret. Med forventet økt trafikkmengde bør man være oppmerksom 

på faren for høye konsentrasjoner av forurensning i luften. Det er viktig å drenere ut luften 

ved å åpne opp mot Gandsfjorden, slik at kaldluften kan «renne» ut av området. Det er også 

viktig at avrenning (overflatevann) fra området kan gå ut i Gandsjorden, gjerne gjennom en 

åpen kanal. Kanalen vil danne et lavbrekk i terrenget som både kald luft og vann vil følge.        

Vind. Fremherskende vind er fra sør og sørsørøst gjennom hele året med hovedvekt på 

vinterhalvåret. I sommerhalvåret kommer også vinden fra nordnordvest. Vinden vil oppleves 

svakere i sentrale deler av Forusområdet enn ute ved Gandsfjorden, men hyppig trekk kan 

være sjenerende. Det er likevel viktig å bryte ned vinden med for eksempel vegetasjons-

belter på tvers av hovedvindretningene, det vil si belter i østvest-retning. Kollene sør for 

golfbanen; Kjerrberget, Bærheimsnuten og Vaden vil gi le for sørlige vinder, men det kan 

trekke inn mellom åsene, f.eks. i åpningen mellom Kjerrberget, Bærheimsnuten. I vest 

snevres terrenget inn ved Åsnuten, og her kan det trekke inn fra vest, en vindretning som 

tidvis opptrer gjennom året.    

Utforming av planen. Soner som er utsatte for trekk bør unngås ved plassering av 

skoler/barnehager og offentlige uterom der det legges til rette for opphold. Gatenettet bør 

ikke utformes med lange strekninger parallelt med hovedvindretningene; nordsyd og 

nordvest-sydøst. Det kan da oppstå forsterket vind i gateløpet. Retningen bør i så fall 

brytes/knekkes med jevne mellomrom.  

Ved lokalisering av høyhus som gir utfordringer i forhold til turbulens på bakkeplan samt 

slagskygge, bør plasseringen vurderes i forhold til andre funksjoner som kan påvirkes 

negativt.  

Det bør tidlig utvikles en grønnstruktur/parkstruktur som kan tjene som vindskjerming, 

transportnett for gående og syklende, biologisk mangfold og av estetiske årsaker. 

Grønnstrukturen kan også være strukturerende for bebyggelsen.     

Det bør vurderes om E39 danner en barriere for utlufting av Forusområdet mot Gands-

fjorden. Dersom vegen ligger høyt i terrenget bør det åpnes opp ved at den f.eks. legges på 

bro på en strekning slik at vann og luftstrømmer kan gå under. En tett kjerne med bygninger, 

gjerne høyhus langs E39, kan også hindre utlufting mot øst.  

Se vedlagt kart for lokalklimadata og soneinndeling.  
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Overnevnte betraktninger er gjort på et meget overordnet nivå og det bør gjøres mer 

detaljerte studier underveis i planleggingen, f.eks. når delfelt reguleres. Ved 

høyhusetablering bør det vurderes å gjøre vindsimulering for å få et mest mulig eksakt bilde 

av utfordringene.    
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