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1 INNLEDNING
For å kunne vurdere gjennomførbarheten av rekkefølgetiltakene for IKDP Forus 2019 - 2040, har
prosjektgruppa for planarbeidet bedt om bistand med beregning av realistisk utbyggingsareal (BRA),
samt kostnadsbidrag til rekkefølgetiltak per m2 BRA som skal bygges ut i planområdet innen 2040.
Kostnader for rekkefølgetiltak beregnes i et parallelt oppdrag.
Beregningen er en teoretisk øvelse basert på Matrikkeldata, for å anslå samlet realistisk
utbbyingsareal i planen. Av metodiske årsaker, som er beskrevet i rapporten, er beregningene
gjennomført på eiendomsnivå/bygningsnivå. Resultatene bør kun benyttes på
område/kjerneområdenivå.

1.1

GIS- analyse for beregning av realistisk utbyggingsareal (BRA)

Med realistisk utbyggingsareal menes areal som vil være tilgjengelig for utbygging eller
transformasjon innen 2040. Arealet oppgis i bruksareal (BRA).
IKDP Forus inneholder ingen nye utbyggingsområder, og en mindre andel ubebygde tomter. Planen
forutsetter at størstedelen av den fremtidige utviklingen av området skal skje ved fortetting og
transformasjon. Hoveddelen av analysen består derfor i å beregne hvilke områder som kan være
modne for transformasjon innen 2040. Med transformasjon menes riving av eksisterende bygg med
påfølgende nybygging, eller restaurering/hovedombygging av eksisterende bygg.
Ubebygde tomter er også regnet inn i utbyggingsarealet.
Som grunnlag i GIS- analysen er det benyttet Matrikkeldata for eksisterende bygninger og
eiendommer. Plankart for IKDP, med utnyttelse og arealbruk angitt i bestemmelsene (per
22.01.2019) er også lagt inn. Analysen ble gjennomført for de feltene i planområdet som har næring
eller kombinert formål.
Transformasjonsfaktorer som er vurdert er teoretisk utbyggingspotensial (planlagt maks. BRA minus
eksisterende BRA), bygningsalder og- funksjon, eierforhold, sentralitet og fremtidig arealdisponering.

1.2

Beregning av kostnadsbidrag per m2 BRA område/kjerneområde

Fordelingen av realistisk utbyggingsareal mellom områdene/ kjerneområdene er sammenstilt med
kostnadene for planens rekkefølgetiltak (beregnet i eget parallelloppdrag), for å beregne forventet
kostnadsbidrag per m2 BRA utbyggingsareal i de forskjellige områdene/kjerneområdene.

1.3

IKDP Forus

Interkommunal kommunedelplan for Forus 2019 - 2040 er et plansamarbeid mellom Stavanger, Sola
og Sandnes kommune, og ble startet opp i 2014. Et av hovedmålene er å sikre attraktivitet for
næringslivet. Sentrale plangrep er blant annet etablering av ‘kjerneområder’ og blågrønne strukturer,
og planen skal også tilrettelegging for økt andel miljøvennlige reiser.
Planforslaget ble sendt på høring 01.06.18 – 15.09.18, og tilleggshøring 04.02.2019 – 11.03.2019, og
skal legges fram for endelig planvedtak i de tre kommunene i løpet av våren 2019.
Planforslag datert 04.02.2019 er lagt til grunn i foreliggende rapport.

side 3 av

34

IKDPFORUS-UTB. POTENSIALE
RAPPORT

Figur 1-1: Planområdet for IKDP Forus.

Figur 1: Plankart datert 04.02.2019, med forenklet tegnforklaring. For kart med høyere oppløsning og full
tegnforklaring, vises det til nettsidene til IKDP Forus.
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Figur 1-2: Områdeinndeling, fra temakart IKDP Forus datert 04.02.2019. KJ1-KJ4 er kjerneområdene.

2 GIS- ANALYSE FOR BEREGNING AV REALISTISK
UTBYGGINGSAREAL
Størstedelen av fremtidig utvikling på Forus vil skje gjennom transformasjon. Det er forutsatt, etter
avtale med prosjektgruppa for IKDP Forus, at det ved beregning av kostnadsbidrag til rekkefølgetiltak
ikke skal gjøres fratrekkk for eksisterende bebyggelse som rives. Derfor er det i denne rapporten
gjort et klart skille mellom ‘utbyggingspotensial’ og ‘realistisk utbyggingsareal’.
Med ‘utbyggingspotensial’ menes den potensielle økningen i BRA, det vil si nytt BRA som kan bygges
ut over det som eksisterer i dag i planområdet. I rapporten regnes dette ut ved maks planlagt
utnyttelse (planlagt BRA) i IKDP, minus eksisterende bebyggelse (eksisterende BRA). Eksisterende
BRA beregnes med utgangspunkt i Matrikkeldata. Ved beregning av utbyggingspotensial tas det ikke
stilling til om et område er modent for transformasjon eller ikke.
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Med ‘realistisk utbyggingsareal’ menes en beregning av arealer (BRA) som kan være tilgjengelig for
utbygging eller modne for transformasjon innen 2040, i tråd med planarbeidets tidshorisont 2019 –
2040. Det er ikke gjort fratrekk for eksisterende bebyggelse som rives.

2.1

Beregning av utbyggingspotensial

Utbyggingspotensialet på en eiendom kan være en viktig faktor i transformasjonsprosesser. Bebygde
eiendommer som gjennom IKDP får en høyere utnyttelsesgrad enn eksisterende bebyggelse, vil være
attraktive for transformasjon. Jo større det relative utbyggingspotensialet er, jo større vil insentivet
for transformasjon være.
Det er derfor gjennomført beregninger av utbyggingspotensialet.
2.1.1 Beregninger og metode
Utbyggingspotensiale er beregnet på eiendomsnivå, men kun arealer vist som utbyggingsformål i
plankartet er medregnet. Eiendomsnivå er valgt da planen åpner for at eiendommer kan reguleres
eller bygges ut enkeltvis.
Maksimum BRA ber beregnet ut fra feltareal (område vist som eksisterende og fremtidig næring i
plankart), og maksimum utnyttelsesgrad angitt i bestemmelsene (Tabell 2-1).
Tabell 2-1: Utnyttelsesgrad (IKDP Forus, 2019)
OMRÅDE

MINIMUM

MAKSIMUM

KJ1-A

200

250

KJ1-B

250

KJ1-C

200

KJ1-D

OMRÅDE

MINIMUM

MAKSIMUM

INDRE BUSSVEI

70

190

300

YTRE BUSSVEI

70

165

250

N2 OG N3

70

200

250

300

UTENFOR INFL. OMR. BUSSVEI

40

150

KJ1-E

250

300

KJ2-B

250

300

KJ2-C

250

300

KJ2-E

250

300

KJ2-F

200

250

KJ2-G

200

300

KJ2-I

200

300

KJ2-J

250

300

KJ2-K

250

300

KJ3-A

250

400

KJ3-B

250

300

KJ3-C

250

400

KJ3-D

250

300

KJ4-A

150

250

KJ4-B

150

250

KJ4-C

200

250

KJ4-D

200

250

KJ4-E

200

250

Grunnlag for eksisterende BRA er Matrikkeldata med justerte BRA tall (for detaljert
metodebeskrivelse se kap. 5.1). Eksisterende BRA er trukket fra planlagt BRA, for å regne ut
utbyggingspotensial (m2 BRA og % BRA) på områdenivå (tabell 2-2, figur 2-1 og figur 2-2).
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Tabell 2-2: Utbygd areal og utbyggingspotensial i planområdet
OMRÅDE
A

BRA MINIMUM
(M2)
330 000

BRA MAKSIMUM
(M2)
940 000

BRA UTBYGD
(M2)
260 000

B

400 000

1 000 000

330 000

670 000

C

430 000

1 300 000

550 000

750 000

D

220 000

620 000

260 000

360 000

E

190 000

520 000

190 000

330 000

KJ1

120 000

150 000

93 000

57 000

KJ2

310 000

390 000

74 000

316 000

KJ3

71 000

100 000

2 000

98 000

KJ4

160 000

230 000

51 000

179 000

2 231 000

5 250 000

1 810 000

3 440 000

HELE IKDP
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Figur 2-1: Utbyggingspotensial m2 BRA pr. felt. Blå felt har eksisterende bebyggelse med høyere utnyttelse enn
det IKDP angir, og har derfor 0 i utbyggingspotensial. Hvite felt er områder som ikke er næringsbebyggelse
(trafikkarealer og grøntområder).
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Figur 2-2: Utbyggingspotensial i prosent av maks. planlagt BRA. Blå felt har eksisterende bebyggelse med
høyere utnyttelse enn det IKDP angir, og har derfor 0 i utbyggingspotensial. Hvite felt er områder som ikke er
næringsbebyggelse (trafikkarealer og grøntområder). Mørkegrå felt er ubebygde felt med 100%
utbyggingspotensial.

2.1.2 Drøfting av utbyggingspotensial
Beregningene i Tabell 2-2: Utbygd areal og utbyggingspotensial i planområdet Tabell 2-2 viser et
samlet utbyggingspotensial på 3.440.000 m2 BRA i hele planområdet. Utbyggingspotensialet er størst
innenfor områdene C (750.000 m2 BRA), A (680.000 m2 BRA), og B (670.000 m2 BRA), og minst i
kjerneområde KJ1 (57.000 m2 BRA) og KJ3 (98.000 m2 BRA).
Alle A-E områder her større utbyggingspotensial enn kjerneområdene, selv om kjerneområdene har
høyere utnyttingsgrad. Det skyldes i stor grad at A-E områdene er større i areal enn kjerneområdene.
Variasjonen kjerneområdene imellom skyldes blant annet at KJ2 (med 316.000 m2 BRA
utbyggingspotensial) er klart størst i areal av kjerneområdene, og har flere ubebygde eiendommer og
eiendommer med svært lite eksisterende bebyggelse sør for Forusbeen.
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De bebygde eiendommene har i snitt et gjenstående utbyggingspotensial på 64 % av maks planlagt
BRA (median 67%, standardavvik 0,24). På en gjennomsnittlig eiendom vil altså eksisterende
bygningsmasse representere kun 36% av utbyggingsarealet (BRA) som IKDP gir rom for.
De største utbyggingspotensialene i m2 BRA ligger på eiendommer som har mellom 55 % og 90 %
utbyggingspotensial. Det vil si at det er mange større eiendommer med høy planlagt utnyttelse, og
lav eksisterende utnyttelse.
Et relativt høyt utbyggingspotensial (%, sett i forhold til andre eiendommer i IKDP), samt store
arealer som kan bygges ut, vurderes generelt sett som en markedsfordel, og dermed en
transformasjonsdrivende faktor. Eiendommer med et utbyggingspotensial over 60% anses å være
attraktive for transformasjon; verdien ligger like under gjennomsnittet, men fanger samtidig opp
eiendommene med størst utbyggingspotensial i m2 BRA.
I beregningen av realistisk utbyggingsareal i kapittel 2.6 er det derfor lagt til grunn at et
utbyggingspotensial på over 60% vil være en utløsende faktor for transformasjon i områdene A-E, gitt
at over 80% av bygningsmassen på eiendommen har overskredet forventet økonomisk levetid (se
kapittel 2.5). 1
For kjerneområdene er det vurdert at utbyggingspotensial er mindre relevant. Ved siden av
utbyggingspotensial, anses fleksibel arealbruk (åpning for flere funksjoner) som den viktigste
faktoren for transformasjon, gitt at bygningsmassen har overskredet sin forventa levetid.
Kjerneområdene har størst fleksibilitet i arealbruken, med åpning for arbeidsplass- og
besøksintensive virksomheter, noe handel (nærbutikk) og boliger (i kjerneområde 4). Dette gir
potensiale for større inntjening per m2 BRA, spesielt i de kjerneområdene som i dag er bebygd med
kombinasjonsvirksomheter. Kjerneområdene skal også tilrettelegges med attraktive uteområder, og
ligger plassert langs bussveien. Samlet sett vil dette i seg selv gjøre kjerneområdene mer attraktive
for transformasjon enn A-E områdene. I beregningen av realistisk utbyggingsareal i kapittel 2.7, er
utbyggingspotensial derfor ikke regnet inn som en faktor for transformasjon i kjerneområdene. 2Eien
dommer i kjerneområdene anses som transformasjonsklare når eksisterende bygningsmasse har
overskredet sin forventa levetid.

2.2

Sentralitet og tilgjengelighet

2.2.1 Sentralitetsindeks etter ABC- metoden
ABC metodikken beskriver områdets tilgjengelighet med ulike transportmiddel. Det har blitt
gjennomført ABC kartlegging for Nord Jæren i sammenheng med analysering av
lokaliseringsmuligheter av statlige virksomheter (Asplan Viak AS, 2018). I denne sammenheng ble A,
B og C områdene definert slik:
-

A-områder: A-områdene er definert som de områder som er angitt som fylkessenter og
hovedsenter i regionalplan for Jæren, det vil si Stavanger og Sandnes sentrum. Områdene er
geografisk avgrenset ved hjelp av SSBs sentrumsavgrensning. I tillegg er områder som er
innenfor 500 meter gangavstand til sentrumsavgrensningens ytterkant og som samtidig er
innenfor 500 meter gangavstand til jernbanestasjon inkludert.

Det ble i de endelige beregningene av realistisk utbyggingsareal også kjørt en prøve- gjennomgang med
vekting av både høy % og m2 utbyggingspotensial. Dette ga uønsket utslag, da mindre eindommer som kan
være attraktive for transformasjon ble vektet lavere enn større eiendommer med samme % potensial.
2 Det ble i de endelige beregningene av realistisk utbyggingsareal også kjørt en prøve- gjennomgang der 50%
utbyggingspotensial ble lagt inn som nødvendig faktor for transformasjon i kjerneområdene. Dette ga veldig
lite utslag, da de fleste eiendommene i kjerneområder med eldre bebyggelse også har høyt
utbyggingspotensial.
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-

-

B-områder: B-områdene er områder som er innenfor gang- eller sykkelavstand til sentrum,
eller innenfor gangavstand til jernbanestasjon. Kategorien er delt inn i to underkategorier, B+
og B-.
- B+ områdene er områder som er innenfor 500 meter gangavstand til ytterkanten av
SSBs sentrumsavgrensing, eller har en gangavstand på 500 meter til både
jernbanestasjon og framtidig bussveiholdeplass.
- B- områdene er områder som er innenfor 1500 meter til ytterkanten av SSBs
sentrumsavgrensning, en moderat sykkelavstand. I tillegg er områder som har 500
meter gangavstand til jernbanestasjon inkludert.
C-områder: C-områdene er områder som er innenfor gangavstand til det framtidige
Bussveisystemet, eller innenfor kombinert sykkelavstand fra både bussveisystemet og
jernbanestasjon. Kategorien er delt i to underkategorier, C+ og C-.
- C+ er områder som er innenfor gangavstand til det framtidige bussveisystemet.
- C- er områder som er innenfor sykkelavstand fra bussveisystemet, samtidig som det
er innenfor sykkelavstand til jernbanestasjon.
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Figur 2-3: ABC-kategorisering av områder på Nord-Jæren, med fokus på kollektivtilgjengelighet til/fra
sentrumsområder.

Kartet viser at delen av planområdet som er langs Bussveien ligger innenfor kategori C.
Det er også gjennomført en annen type ABC- kategorisering for regionen (Asplan Viak AS, 2012). I
denne er biltilgjengelighet også vektlagt, ved at områder som har god tilgjengelighet for bil og
tungtrafikk, dvs. er inntil 2000 m fra kryss på europaveg, er kategorisert som C-områder. I denne
ABC- kategoriseringen ligger hele planområdet innenfor kategori C, det vil si med god tilgjengelighet
for bil og tungtransport.
2.2.2 Sammensatt GSK- tilgjengelighet
Sammensatt gang/sykkel/kollektiv (GSK)- tilgjengelighet ble beregnet for Regionalplan Jæren på
100x100 m rutenett. Kartet viser et mer nyansert bilde av områdets GSK tilgjengelighet i regional
sammenheng, og med potensielt kundegrunnlag for kollektivnettverket (Figur 2-4). Det er tatt
utgangspunkt i bussruter per 2018 første kvartal. I tillegg er planlagt bussvei lagt inn, med 8 avganger
pr time for linje A og B og 4 avganger pr time for linje C. Fargeskala i kartet viser relativ mengde av
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kunder som er tilgjengelig fra rutene. Tilgjengeligheten er justert etter reisetilbøyelighet og vektet
etter servicefunksjoner (for detaljert metodebeskrivelse se kap. 5.1).

Figur 2-4: Sammensatt gang-, sykkel- og kollektivtilgjengelighet mht. kunder

Kartet viser at områder langs hoved- kollektivakser, dvs. øst og nord i planområdet har høyere
kundepotensial.
2.2.3 Drøfting av ABC- sentralitet og GSK- tilgjengelighet
ABC og GSK- kartene viser at områdene på Forus som ligger langs bussveien, har forholdsvis god
sentralitet/tilgjengelighet. GSK- kartet er mer detaljert, og viser hvilke områder internt på Forus som
har god tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivreisende. Dette er mest relevant for
vurdering områdets attraktivitet for arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter (kontor og
handel). I IKDP er GSK- tilgjengelighet allerede hensyntatt i planen ved at det tillates høyere tetthet i
områdene som ligger langs bussveien (IBV- områdene, influensområde bussvei). Alle kjerneområder
som har høyest utnyttelse og er forbeholdt besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter, er også
plassert i områder med best GSK- tilgjengelighet.
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I et regionalt perspektiv ligger hele Forus innenfor et område med god tilgjengelighet for bil og
tungtransport. Dette er særdeles viktig for en rekke bedrifter innen logistikk, transport og deler av
industrinæringen. Disse har en lavere arealutnyttelse og lavere arbeidsplass- og besøksintensivitet,
og er i IKDP plassert utenfor IBV- områdene.
IKDP fanger dermed allerede opp relevant sentralitet og GSK- tilgjengelighet i arealdisponeringen, og
dette vil derfor ikke bli vektlagt på nytt i beregning av realistisk utbyggingsareal.

2.3

Arbeidstakerdata fra bedriftsdatabasen

SSBs bedriftsregister inneholder tall på antall ansatte per eiendom, vist i Figur 2-5. I et
transformasjonsperspektiv kan dette være relevant, ved at man sammenholder antall ansatte per
BRA på en eiendom med forventet arbeidsplasstetthet for eiendommens bruk (kontor, handel, lager
etc). Lavere arbeidsplasstetthet enn forventet kan da tyde på at eiendommen ikke er i optimal bruk,
og dermed moden for fortetting.
Under analysen viste det imidlertid at bedriftsregisteret inneholdt store mulige feilkilder til
analyseformålet, da ansatte ikke nødvendigvis er registrert på den adressen der de faktisk jobber. For
eksempel kan alle ansatte være registrert på adressen til hovedkontoret, mens bedriften har
arbeidssteder på flere lokaliteter. Asplan Viak er ikke kjent med andre offentlige registre der
arbeidsplasser er registrert med den nødvendige nøyaktigheten.
Da analysen fordrer sikkerhet på eiendomsnivå for å kunne være anvendelig, er eksisterende
arbeidsplasstetthet ikke vektlagt i den videre beregningen av realistisk utbyggingsareal.
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Figur 2-5: Antall ansatte registrert pr. eiendom (Kilde: SSB bedriftsdatabase, 2017 m/justeringer for ‘Equinor
vest’ etter innspill fra prosjektgruppa)

2.4

Eierforhold

Eierforhold ble i utgangspunktet vurdert som en mulig faktor som kunne påvirke sannsynligheten for
transformasjon, men ble etter nærmere vurdering og analyse ikke regnet inn.
Planen legger til rett for at eiendommer kan reguleres enkeltvis. Dette gjør at eiendommer kan
transformeres uavhengig av hvem som eier naboeiendommen.
Det ble også kjørt en analyse av eierforhold i Matrikkelen, for å kartlegge om mange eiendommer
hadde flere eiere (Figur 2-6), noe som kunne være et hinder for transformasjon. Dette er en kjent
problemstilling ved transformasjon i byer og tettsteder. Analysen viste imidlertid at nesten alle
næringseiendommene i planen hadde kun én registrert eier. En del av veiarealene har to eiere
(Statens vegvesen og Rogaland Fylkeskommune), men dette er ikke relevant for
transformasjonsprosessen.
Eierforhold er derfor ikke vektlagt videre i rapporten.
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Figur 2-6: Eiendommer med flere eiere.

2.5

Vurdering av forventa økonomisk levetid for bygninger på Forus

2.5.1 Sammenhengen mellom øknomisk levetid for bygninger og transformasjon
Eiendom, herunder tomter og bygninger, er en form for fast kapital, det vil si kapital som gjør
tjeneste over et lengre tidsrom. Selv om bygninger regnes som fast, langsiktig kapital, har de også en
begrenset levetid.
Her skilles det blant annet mellom teknisk levetid, og økonomisk levetid, som ikke alltid er
sammenfallende.
SSB definerer økonomisk levetid for blant annet bygninger slik:
Den tid det er lønnsomt for en bedrift å bruke et hjelpemiddel eller et anlegg før det skiftes ut. På
grunn av den tekniske utvikling og forandringer i markedet kan den økonomiske levetid ofte være
betydelig kortere enn den teknisk mulige brukstid.
side 16 av

34

IKDPFORUS-UTB. POTENSIALE
RAPPORT

Økonomisk levetid for bygninger styres av blant annet av avskrivningsrater, krav til avkastning fra
eier, teknisk standard på bygningen, vedlikehold, teknologisk utvikling og det lokale
eiendomsmarkedet.
Bygninger som kapital har krav til lønnsomhet. Når de ikke er lønnsomme lenger, vil de bli
transformert. For vurdering av transformasjonsprosesser på Forus er det derfor den økonomiske
levetiden til bygninger som er relevant å anslå.
Forenklet kan man si at en bygning har oppnådd sin økonomiske levetid når tomteverdien (her inngår
fremtidig leieverdi) er større enn dagens leieverdi. Når man kan tjene mer på å selge eiendommen,
eller bygge nytt på den, enn man gjør med eksisterende bruk, er eiendommen moden for
transformasjon. Sosialgeografen Neil Smith’s ‘rent gap theory’ bygger på samme prinsipp for å
forklare urban gentrifisering gjennom transformasjon.
2.5.2 Forskning på økonomisk levetid for bygninger
SSB publiserte i 2015 en rapport om forventet økonomisk levetid for forskjellige driftsmidler,
bygninger inkludert. Rapporten fastslår at det er gjort svært lite forskning nasjonalt og internasjonalt
på temaet.
Rapporten var basert på en nasjonal spørreundersøkelse blant bedriftseiere.
For forretningsbygg var forventet levetid 50 år, og for hotell/losji/bevertning var forventet levetid
også 50 år.
For andre bygg (her inngår alle typer næringsbygg som ikke omfattes av kategoriene over), var
medianverdien for forventet levetid 25 år, og denne kategorien hadde klart flest respondenter (307).
Levetid for andre bygg ligger på linje med funn fra liknende undersøkelser i Canada og Nederland.
I SSB sin diskusjon av resultatene vises det til stor spredning mellom svarene, også innenfor samme
næringstype, og det vurderes derfor at medianverdien gir et mest realistisk bilde av levetiden.
Medianverdiene er derfor lagt til grunn i foreliggende rapport.
2.5.3

Drøfting og fastsetting av gjennomsnittlig forventa økonomisk levetid for bygninger på
Forus
Da det finnes lite forskning på temaet, og SSB sin rapport hadde svært stor spredning i anslagene, ble
det nedsatt en arbeidsgruppe for å anslå gjennomsnittlig økonomisk levetid for bygninger på Forus.
Arbeidsgruppen besto av Ståle Undheim (prosjektgruppa for IKDP Forus), Stein Racin Grødem (adm.
dir. i Forus Næringspark), Jan Inge Røyland (avdelingsleder næringseiendom i Eiendomsmegler1) og
Christian Meyer fra Asplan Viak.
Følgende verdier for gjennomsnittlig økonomisk levetid ble anslått, og er lagt til grunn i
beregningene:
Tabell 2-3: Anslått forventa gjennomsnittlig levetid for bygninger på Forus. *For hotell, og for andre typer bygg,
er levetid satt i tråd med resultatene fra SSB sin undersøkelse, da andre erfaringstall ikke var tilgjengelig.
Kontorbygg

30 år

Industri/kombinasjonsbygg/verksted

35 år

Lager

40 år

Handel

40 år

Hotell*

50 år

Andre typer bygg*

25 år
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For kontorbygg ble det anslått at de kan være i bruk i 15 år før det må foretas en oppgradering, og at
de deretter kan være lønnsomme i nye 10-15 år før det må foretas en hovedombygging eller riving.
TEK- standard på kontorbygg er viktig ved skifte av leietaker, men er mindre relevant ved
kontinuerlig bruk av samme leietaker. TEK revideres også med jevne mellomrom, og det kan ikke
anslås hva fremtidige revisjoner vil bety for økonomisk levetid. TEK- standard er derfor ikke vektlagt
videre i beregningene.
Industri/kombinasjonsbygg/verksted er samlet i én kategori. De aller fleste eldre bygningene på
Forus er kombinasjonsbygg, med industri og/eller verksted, og tilhørende (ute)lager og kontor i
samme bygningen. Det er stor variasjon i størrelse, funksjon og standard på disse byggene, men
samlet sett anslås det at de har noe lengre levetid enn kontorbygg, da bruken er mer fleksibel. Mot
slutten av levetiden kan disse også enkelt endres til ren lagervirksomhet, noe som forlenger
levetiden. Gjennomsnittlig levetid er anslått til 35 år.
Rene lagerbygg anses å ha lengre levetid enn kombinasjonsbygg, da dette ofte er svært enkle
konstruksjoner, som lett kan tilpasses nye leietakere. Teknisk levetid på lagerbygg kan være svært
lang, men relativt lave leiepriser begrenser den økonomiske levetiden til anslagsvis 40 år i
gjennomsnitt.
Handelsbygg anses å ha relativt høy levetid. De gir relativt høye leiepriser, har ofte høy standard på
bygningsmassen, og er utformet slik at de lett kan tilpasses nye leietakere. Ofte vil det i løpet av
levetiden bli gjort flere renovasjoner og ombygginger, og levetiden anslås derfor til 40 år.
2.5.4 Bygningsalder per eiendom
Bygningsalder er hentet ut fra Matrikkelen, med visse justeringer (se kap. 5.1.2). Bygningsalder er
vektet med eksisterende BRA på eiendommen, for å vise gjennomsnittlig bygningsalder per m2 BRA
(bygningsalder x BRA på bygningen, summert for alle bygninger på en eiendom, delt med BRA per
eiendom). Dette for å unngå at små bygninger trekker gjennomsnittsalderen uforholdsmessig mye
opp eller ned. Figur 2-7 viser gjennomsnittlig alder per eiendom til den eksisterende bygningsmassen
i planområdet.
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Figur 2-7: Gjennomsnittlig alder i 2019 til bygningsmasse pr. eiendom innfor næringsfeltene, vektet med
eksisterende BRA på eiendommen. Mange eiendommer har flere bygninger med forskjellig alder. Gjennom
vektingen med BRA vises en mer realistisk gjennomsnittsalder for hele bygningsmassen, og man unngår at små
bygg gir store utslag i gjennomsnittlig alder. Ubebygde eiendommer vises uten farge.

2.6

Beregning av realistisk utbyggingsareal i 2030

2.6.1 Forutsetninger
Det vurderes at en eiendom med eksisterende bebyggelse først kan være aktuell for transformasjon
når eksisterende bygningsmasse har overskredet sin forventa økonomiske levetid. Selv om
utbyggingspotensialet for eiendommen kan være høyt, vil dette i seg selv sjeldent føre til
transformasjon, da eksisterende bygninger i de fleste tilfeller vil sørge for en viss kontantstrøm. Forus
har også en stor andel av arealkrevende virksomheter, som har stort behov for utearealer/utelagring.
Det betyr at også eiendommer med svært lav utnyttelse (lite bebyggelse) kan generere gode
inntekter. Mot slutten av forventa levetid kan bygningen også endre funksjon, for eksempel ved
utleie til lager, og bygningene får dermed en forlenget levetid. Det er derfor lagt til grunn at
overskredet forventa levetid er en nødvendig faktor for transformasjon. Mange eiendommer har
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imidlertid flere bygninger og påbygg med forskjellig alder, og kan være klare klare for transformasjon
før den aller siste bygningen/påbygget har overskredet sin forventa levetid. Derfor er det i de
endelige beregningene lagt til grunn at minst 80% av bygningsmassen på en eiendom må ha
overskredet forventa levetid, før den kan anses som aktuell for transformasjon.
Det vurderes at selv om en eiendom anses som moden for transformasjon i tråd med beregningene,
vil det likevel ta inntil 10 år før transformasjonen gjennomføres, og nye bygninger oppføres. Dette
grunnet tid som medgår til mulig eierskifte, avklaring av potensielle leietakere, regulering,
byggesaksbehandling med mere. Rekkefølgebidrag beregnes først ved igangsettingstillatelse. Det
legges derfor til grunn at eiendommer som ifølge beregningene anses som transformasjonsklare i
2030, vil kunne transformeres og regnes med i bidragsavtalene for rekkefølgetiltak innen 2040. 2030
er derfor lagt til grunn for de endelige beregningene.
Det er også gjennomført beregninger for 2020, for å illustrere realistisk utbyyggingsareal frem mot
2030. Resultatene fra 2020 er ikke drøftet videre, men kan gi en indikasjon på når i planperioden
transformasjonsprosessen vil skyte fart.
2.6.2 Metode og beregninger
Fra bygningsalder og forventa levetid (definert per bygningstype, se Tabell 2-1) er gjenstående
levetid for eksisterende bygninger beregnet for årene 2020 og 2030. Bygninger som ikke har
gjenstående levetid i 2020 og 2030 er vist i Figur 2-8, Figur 2-9.
Samme metode er brukt som utgangspunkt for Figur 2-10 og 2-11, men her er to faktorer lagt inn i
tillegg:
- >80% for bygningsmasse med overskredet levetid (alder vektet med eksisterende BRA) per
eiendom.
- >60% utbyggingspotensial per eiendom i A-E områdene.
Figur 2-12 viser alle eiendommer og felt innenfor utbyggingsarealene i IKDP plankartet, som ikke har
registrert bebyggelse i Matrikkelen.
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Figur 2-8: Bygninger med overskredet forventa levetid i 2020 er vist med guler prikker. Fargenskalaen under
viser størrelsen på de aktuelle bygningene (m2 BRA).
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Figur 2-9: Bygninger med overskredet forventa levetid i 2030 er vist med guler prikker. Fargenskalaen under
viser størrelsen på de aktuelle bygningene (m2 BRA).
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Figur 2-10: Transformasjonsklare eiendommer i 2020, der over 80% av eksisterende bygningsmasse har
overskredet forventa levetid, og utbyggingspotensial er over 60% i A-E områdene. I kjerneområdene anses alle
eiendommer der over 80% av eksisterende bygningsmasse har overskredet forventa levetid, som
transformasjonsklare. Totalt utbyggingsareal på alle markerte eiendommer er 380.000 m2 BRA.
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Figur 2-11: Transformasjonsklare eiendommer i 2030, der over 80% av eksisterende bygningsmasse har
overskredet forventa levetid, og utbyggingspotensial er over 60% i A-E områdene. I kjerneområdene anses alle
eiendommer der over 80% av eksisterende bygningsmasse har overskredet forventa levetid, som
transformasjonsklare. Totalt utbyggingsareal på alle markerte eiendommer er 980.000 m2 BRA.
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Figur 2-12: Ubebygde felt og tomter i næringsarealene. Ubebygde felt har et samlet maks
utbyggingsareal på 602.000 m2 BRA. Ubebygde eiendommer har et samlet maks utbyggingsareal på
1.045.000 m2 BRA. Mindre eiendommer som er fraskilt til vei/grøntformål/frisikt er ikke regnet med.
Det fremgår av beregningene at ubebygde eiendommer har et samlet maks utbyggingsareal på
1.045.000 m2 BRA. Her er eiendommer som er fraskilt til vei/grøntformål/frisikt ikke regnet med.
Noen av de ubebygde eiendommene er svært små, og vil ikke kunne bebygges enkeltvis. Ved
transformasjon eller utbygging av naboeiendommer vil de imidlertid kunne bebygges, eller regnes
med i utnyttingsgraden for eiendommen. For ubebygde eiendommer er derfor et realistisk
utbyggingsareal på 1.045.000 m2 BRA lagt til grunn i de videre beregningene.
Ubebygde felt (felt der alle eiendommer er ubebygd) har til sammenlikning et samlet maks
utbyggingsareal på 602.000 m2 BRA. Feltnivået illustrerer hvor det ligger større, sammenhengende
ubebygde arealer, som kan være klare for samlet utvikling. Da planen åpner for at eiendommer kan
utvikles enkeltvis, vil feltnivået gi et for lavt anslag av realistisk utbyggingsareal. Tallet på 602.000 m2
BRA tas derfor ikke med i de videre beregningene av realistisk utbyggingsareal.
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Tabell 4: Realistisk utbyggingsareal i IKDP Forus, m2 BRA. Alle tall er avrundet til nærmeste tusen.

Område

Transformasjonsklare
eiendommer
(m2

Ubebygde eiendommer

Realistisk utbyggingsareal

(m2 BRA)

(m2 BRA)

BRA)

A

38 000

404 000

442 000

B

307 000

214 000

521 000

C

141 000

175 000

316 000

D

98 000

73 000

171 000

E

35 000

34 000

70 000

KJ1

0

25 000

25 000

KJ2

202 000

112 000

314 000

KJ3

93 000

5 000

97 000

KJ4

66 000

4 000

70 000

980 000

1 045 000

2 026 000

TOTAL m2 BRA

Beregningen i tabell 4 viser at det er store variasjoner mellom områdene. Kj1 har ingen
transformasjonsklare områder (relativt ny bebyggelse), og få ubebygde eiendommer. Kj2 har store
transformasjonsklare områder, samt større ubebygde arealer. Transformasjonspotensialet er størst i
område B, mens område A har mest ubebygde områder. Område B har størst samlet realistisk
utbyggingsareal med 521.000 m2 BRA, mens Kj1 Kanalsletta har minst realistisk utbyggingsareal med
25.000 m2 BRA.
Samlet sett for hele IKDP ligger det omtrent like mye realistisk utbyggingsareal på
transformasjonseiendommer som på ubebygde ubebygde eiendommer.

2.7

Usikkerheter i beregningene av realistisk utbyggingsareal

Det er liten usikkerhet ved beregningen av utbyggingspotensial, her vil største feilkilde være feil i
Matrikkelen.
Det er middels usikkerhet rundt forventa levetid for bygninger, da dette i liten grad er basert på
målinger. Forventa levetid avhenger også av faktorer som opprinnelig bygningskvalitet og
vedlikehold. Disse faktorene er ikke regnet med, da det ville krevd omfattende registreringer av hver
enkelt bygning, noe som ligger utenfor omfanget til foreliggende utredning.
Det er stor usikkerhet rundt beregning av realistisk utbyggingsareal, da det er knyttet stor usikkerhet
til hvor viktig faktorene utbyggingspotensial og kjerneområde er for transformasjon, og da det er
middels usikkerhet rundt forventa levetid for bygninger.
Det er liten usikkerhet rundt proporsjonaliteten/ fordelingen av utbyggingsareal mellom A-E
områdene, og mellom kjerneområdene, da det er lagt til grunn samme beregningsmetode for alle
kjerneområder, og for alle A-E områdene.
Det er noe større usikkerhet knyttet til fordelingen mellom kjerneområdene og A-E områdene, da det
er usikkert hvor viktig disponering til kjerneområde vil være for transformasjon. Dersom
kjerneområder er veldig attraktive, vil mer av tranformasjonen skje der, og kjerneområdene vil ha en
for lav sats i forhold til A-E områdene.
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Beregningen er en teoretisk øvelse basert på Matrikkeldata, for å anslå samlet realistisk
utbbyingsareal i planen. Av metodiske årsaker, som er beskrevet i rapporten, er beregningene
gjennomført på eiendomsnivå/bygningsnivå. Det er ikke gjennomført registreringer av faktisk
bygningstilstand. Resultatene bør derfor kun benyttes på område/kjerneområdenivå, og ikke på
eiendoms/bygningsnivå.

3
3.1

BEREGNING AV KOSTNADSBIDRAG PER M2 BRA
UTBYGGINGSAREAL
Gjeldende områdemodell, og anslag om utbygging frem til 2040

Forus Næringspark har via sitt heleide datterselskap Forus Utvikling hatt ansvar for gjennomføring av
rekkefølgetiltak på deler av Forus siden 2005, gjennom en områdemodell. Utbyggere har gjennom
bidragsavtaler betalt inn x kr/m2 BRA for opparbeidelse av felles rekkefølgetiltak. I Forus Utvikling sin
statusrapport fra 2017 står følgende:
Innenfor planområdet var det mulig å bygge ca. 2 460 000 m² T-BRA (tillatt bruksareal). Av dette
areal var ca. 617 000 m² T-BRA bygd ut. Det vil si at det innenfor planområdet var et
utbyggingspotensiale på ca. 1 843 000 m² T-BRA.
Områdemodellen ble gitt en varighet på 20 år og det ble beregnet at det i denne perioden skulle
bygges 1 066 000 m² T-BRA.
Status (per 2017) er at det er inngått bidragsavtaler tilsvarende kr. 151 mill. fra 640 412 m² TBRA
Per 2019 er kostnadsbidraget 426 kr/m2 BRA eks. mva.
Utbyggingen frem til 2017 har for det aller meste vært på hittil ubebygde eiendommer (‘green field
development’). Tranformasjon og fortetting (‘brown field development’) har ikke funnet sted i stor
grad på Forus, og områdemodellen inneholder derfor ikke særskilte regler for beregning av
kostnadsbidrag ved transformasjon.
‘Realistisk utbyggingsareal’ (areal som kan være tilgjengelig for utbygging eller transformsajon innen
2040) i IKDP er beregnet til 2.026.000 m2 BRA, som er noe mer enn utbyggingspotensialet var i
foregående plan. Det vurderes også i denne omgang at ikke hele potensialet vil bli bygd ut innenfor
planperioden.
Med bakgrunn i erfaringstallene fra 2017, den generelle markedsutviklingen, og tilgjengelig
utbyggingsareal i planen, anslår Forus Næringspark at det i perioden frem mot 2040 vil bli bygd ca
800.000 m2 BRA innenfor planområdet til IKDP. Dette tallet legges til grunn for beregning av
kostnadsbidragene, da det forutsettes gjennomføring av rekkefølgetiltakene innen 2040.

3.2

Beregning av kostnadsbidrag per m2 utbyggingsareal

I planbestemmelsene er alle overordna rekkefølgetiltak tilordnet A-E områder eller kjerneområder.
Flere rekkefølgetiltak er tilordnet flere områder. Fordelingen mellom områdene er i tabell 5 gjort
med bakgrunn i det realistiske utbyggingsarealet innenfor hvert område, slik at områder som har
større realistisk utbyggingsareal, også betaler en tilsvarende større andel av rekkefølgebidragene.
For opplisting av rekkefølgetiltak, og tilordning til områdene, vises det til planbestemmelsene. For
beregning av kostnadene for rekkefølgetiltakene vises det til eget oppdrag. Samlede kostnader for
rekkefølgetiltak er der beregnet til kroner 334.826.700,- (eks. MVA). Prisene er beregnet eks. MVA, da
det forutsettes at anleggsbidragsmodellen vil være fradragsberettiget. Kostnadsberegningen
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inkluderer også en 25% margin for usikkerhet, i tråd med Statens vegvesen sin praksis ved
kostnadsberegning på kommunedelplannivå.
Tabell 5: Fordeling av kostnader for rekkefølgetiltak per område (kr/m2 BRA), basert på fordelingen av realistisk
utbyggingsareal i tabell 4, og kostnader beregnet i parallelloppdrag. Kolonnen ‘Andel m2 BRA av 800.000 m2
BRA’ viser hvor stor andel av den anslåtte samlede utbyggingen på 800.000 m2 som vil skje innenfor hvert
område, og er proporsjonal med det beregnede realistiske utbyggingsarealet innenfor hvert område.
Alle kroneverdier oppgitt er eks. MVA, pluss 25% for usikkerhet.

Område

Andel m2 BRA av 800.000 m2
BRA

Kostnad rekkefølgetiltak
(eks MVA, inkl. 25%
usikkerhet)

kr per m2
BRA
(eks MVA,
inkl. 25%
usikkerhet)

A

174 000 m2 BRA

Kr 41 767 142

Kr 239

B

206 000 m2 BRA

Kr 36 874 115

Kr 179

C

125 000 m2 BRA

Kr 50 680 343

Kr 406

D

67 000 m2 BRA

Kr 27 293 807

Kr 404

E

27 000 m2 BRA

Kr 37 305 044

Kr 1 359

KJ1

10 000 m2 BRA

Kr 17 181 429

Kr 1 736

KJ2

124 000 m2 BRA

Kr 77 036 597

Kr 621

KJ3

38 000 m2 BRA

Kr 17 166 993

Kr 448

KJ4

28 000 m2 BRA

Kr 29 521 231

Kr 1 066

800 000 m2 BRA

Kr 334 826 700

SUM

3.2.1 Drøfting
Kj1 Kanalsletta har den høyeste satsen med 1.736 kroner per m2, mens område B har den laveste
satsen med 179 kroner per m2. Forskjellen mellom satsene skyldes først og fremst de store
forskjellene i realistisk utbyggingsareal. Områder med lite potensial for transformasjon, og få
ubebygde eiendommer, får relativt høye satser. Områder med stort potensial for transformasjon, og
mange ubebygde eiendommer, får relativt lave satser.
Under arbeidet med rapporten har prosjektgruppa for IKDP opplyst at det vurderes at eksisterende
bygninger som bevares (gjennom restaurering/hovedombygging) ikke skal belastes for
rekkefølgetiltak. Dette vil fungere som et insentiv for gjenbruk/ombruk, og kan også begrunnes med
at eksisterende bebyggelse allerede har betalt for opparbeidelse av eksisterende infrastruktur
(gjennom tomtepris eller rekkefølgebidrag).
Dersom dette prinsippet legges til grunn for bidragsavtalen, vil den delen av transformasjonen som
skjer gjennom restaurering/hovedombygging ikke inngå i bidragsavtalen. Det vil også medføre at
satsene for rekkefølgetiltak (kr per m2 BRA) vil måtte økes for de som transformerer gjennom riving
og nybygging. Hvor stor andel av tranformasjonen som kan skje gjennom
restaurering/hovedombygging er ikke beregnet i foreliggende rapport, og vil avhenge blant annet av
lønnsomhet, krav i fremtidige TEK (teknisk standard), bygningstilstand, ønsket bygningsfunksjon og
teknologisk utvikling.
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Hvor mye av det tilgjengelige arealet som faktisk vil bli utbygd, avhenger også av den økonomiske
utviklingen i regionen. Høy økonomisk vekst kan medføre at mer areal vil bli bygd ut, mens lav
økonomisk vekst kan medføre at mindre areal vil bli bygd ut. Det anbefales derfor at
kostnadsbidraget revideres periodisk, med bakgrunn i utbygginger som er meldt inn.
3.2.2 Alternative beregninger
På oppdrag fra prosjektgruppa er det gjennomført alternative beregninger etter leveranse av
rapporten. Disse er gjengitt og beskrevet i dette kapittelet.
I de opprinnelige beregningene kom Kj1 Kanalsletta ut med forholdsvis høye kostnader per m2 BRA
sammenliknet med de andre kjerneområdene. Dette skyldtes først og fremst at Kj1 har et lavt
realistisk utbygginsareal (25.000 m2 BRA), og en tilsvarende liten andel av de 800.000 m2 BRA som
antas utbygd frem til 2040 (10.000 m2 BRA).
Beregningsmetoden i foreliggende rapport er utviklet for å anslå forventet utbygging på
område/kjerneområdenivå, og ikke på eiendomsnivå. På eiendomsnivå er det større usikkerhet rundt
resultatene, og det ikke er foretatt nærmere vurderinger av forventet utbygging/mulige
utbyggingsprosjekter på hver enkelt eiendom.
For Kj1 Kanalsletta ligger hele det realistiske utbyggingsarealet på 25.000 m2 BRA på én ubebygd
eiendom. Det anses som sannsynlig at når denne eiendommen bygges ut, vil den bygges ut med
maks tillat utnyttelse, tilsvarende 25.000 m2 BRA. Dette med bakgrunn i den høye eksisterende
utnyttelsen på naboeiendommene, og fordi den uebygde eiendommen er det eneste tilgjengelige
utbyggingsarealet i Kj1, da ingen av de andre eiendommene vil være transformasjonsklare innen
2030.
Det er derfor gjennomført en alternativ beregning av kostnader for rekkefølgetiltak per m2 BRA (se
tabell 6). Oppdaterte kostnadsberegninger datert 01.03.2019 er lagt til grunn, og det er lagt inn en
anslått utbygging på 25.000 m2 BRA i Kj1. Det er også lagt inn tilleggskostnad for områdene som
inngår i gjeldende områdemodell, da denne ikke er avsluttet. I gjeldende områdemodell er
kostnadsbidraget 426 kr/m2 BRA eks. mva. Det er ellers brukt samme beregningsmetode som i tabell
5.
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Tabell 6: Fordeling av kostnader for rekkefølgetiltak per område (kr/m2 BRA), basert på fordelingen av realistisk
utbyggingsareal i tabell 4, og kostnader beregnet i parallelloppdrag datert 01.03.2019. Kolonnen ‘Andel m2 BRA
av 800.000 m2 BRA’ viser hvor stor andel av den anslåtte samlede utbyggingen på 800.000 m2 som vil skje
innenfor hvert område, og er proporsjonal med det beregnede realistiske utbyggingsarealet innenfor hvert
område. For Kj1 er forventet utbygging satt til 25.000 m2 BRA, se tekst over for begrunnelse.

Område

m2

Andel
BRA av
800.000 m2 BRA

Kostnad
rekkefølgetiltak

(eks MVA, inkl.
25% usikkerhet)

Tillegg fra
gjeldende
områdemodell

Totalt kr
per m2
BRA

Kr per m2 BRA

(eks MVA, inkl.
25% usikkerhet)

A

171 000 m2 BRA

kr 34 199 967

kr 200

kr 426

kr 626

B

202 000 m2 BRA

kr 36 483 739

kr 181

kr 426

kr 607

C

122 000 m2 BRA

kr 46 935 824

kr 383

kr 426

kr 809

D

66 000 m2 BRA

kr 27 293 807

kr 412

kr 426

kr 838

E

27 000 m2 BRA

kr 29 945 669

kr 1 112

-

kr 1 112

KJ1

25 000 m2 BRA

kr 17 155 752

kr 685

kr 426

kr 1 111

KJ2

122 000 m2 BRA

kr 96 974 780

kr 797

kr 426

kr 1 223

KJ3

38 000 m2 BRA

kr 17 166 993

kr 457

-

kr 457

KJ4

27 000 m2 BRA

kr 29 521 231

kr 1086

-

kr 1 086

800 000 m2 BRA

kr 335 677 763

SUM
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Norges Eiendommer (Ambita Infoland, n.d.) bygninger, v. 2018_11
Sandnes kommune 2018
- 1102Bygg.sos
- 1102Matrikkelenhet.sos
- 1102Tiltak.sos
- MATRIKKELBYGNING.SOS
- MATRIKKELBYGNINGENDRING.SOS
Sola kommune 2018
- 1124DEK.SOS
- 1124Bygg.sos
- Planid. 6005 IKDP.sos
SSB bedriftsdatabase, 2017
Stavanger kommune 2018
- bygg.sos
- grenser.sos
- IKDP_Forus.sos
- IKDPkart.dwg

5 VEDLEGG
5.1

Metode for databehandling

5.1.1

Databehandling

1. ESRI ArcGIS ble benyttet til databehandlingen.
Basis: bygningsdata fra Norges Eiendommer (NE). Databasen inneholder informasjon om bl.a.
bygningsstatus, dato når bygning ble godkjent, igangsatt og tatt i bruk, næringsgruppekode, antall
boliger, BRA for bolig, annet enn bolig, bebygd areal, antall eiendommer og etasjer.
Bygningsdata fra kommuner ble kryssjekket med NE data.
-

-

Databaser fra kommuner inneholdt bygninger uten bygningsnummer. Kun bygninger med
bygningsnummer ble tatt videre.
Bygningsdata for Stavanger og Sola kommuner hadde informasjon om bygningsstatus og
bygningstype. Informasjon ble kryssjekket med NE database. Liste med bygninger der
informasjon ikke var i samsvar med hverandre ble sendt tilbake til Stavanger kommune for å
sjekke/bekrefte verdier.
Fra Sandnes kommune ble det tilsendt matrikkeldata. MATRIKKELBYGNING og
MATRIKKELBYGNINGSENDRING ble slått sammen og bygning og teigregisteret ble bygget opp
fra disse med samme struktur som NE databasen.
Fotavtrykk av bygninger fra tilsendte kommunedata ble koblet til NE database.
Teignummer fra tilsendte kommunedata (Teig) ble koblet til NE database.
830 bygninger innenfor planområdet
Bygningsstatus
Bygning godkjent for riving/brenning
Ferdigattest
Igangsettingstillatelse*

Antall bygning
11
154
64
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m/registrert «Tatt i bruk» dato
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Meldingssak registrer tiltak
Meldingssak tiltak fullført
Midlertidig brukstillatelse
Rammetillatelse
Tatt i bruk

7
3
27
19
545

Nei
Nei
Ja
Nei
Ja

27
545
779

*Igangsettingstillatelse: bygninger med eldre dato for igangsettingstillatelse ble sjekket ut. Eksisterende bygninger ble tatt med.

5.1.2
-

-

Kvalitetssikring og tilrettelegging av databasen
Stavanger kommune: bygningsstatus benyttet fra kommunens database.
Sandnes kommune: feilføring av bygningsstatus. Igangsettingstillatelse med «Tatt i bruk»
dato. Bygningsstatus endret til «Tatt i bruk».
BRA beregning for bygnigner:
- BRA som var registrert i matrikkelen.
- Bygninger uten registrert BRA (92 bygninger):
- BRA ble kalkulert fra fotavtrykk (koblet fra FKB bygg) ganget med etasje
antall om det var angitt i matrikkelen (9 bygninger).
- Etasje antall manglet: BRA ble kalkulert fra fotavtrykk og etasjeantall sjekket
fra Google streetview (16) for store bygninger (>200m2). For
transformasjonsstasjon, garasjehus, enebolig og mindre bygninger
(fotavtrykk <= 200m2) med uoppgitt bygningstype ble BYA (fotavtrykk) lagt
til grunn (41).
- For enheter med samme bygningsnummer (hovedbygg, tilbygg, påbygg) ble
BRA fra fotavtrykk beregnet 1 gang.
- 0 verdi i BRA beregningen:
- Tilbygg/Påbygg/Ombygning til store bygninger med det samme
bygningsnr. og uten separat fotavtrykk (16).
- Ikke eksisterende garasje (takoverbygg) uten fotavtrykk (5).
- Bygning uten fotavtrykk og ikke synlig bygning (5).
Bygningsalder: Utgangspunkt «Tatt i bruk» (dvs. første gang bygningen ble tatt i bruk)
- Flere eiendommer er blit etterregistrert, og har samme «Tatt i bruk» dato. For
disse ble «Tatt i bruk dato» (dvs. registreringsdato i matrikkelen) benyttet.
- Eksisterende bygning m. status «igangsettingstillatelse», «igangsatt dato» ble
benyttet (15 bygninger). Der denne dato fantes ikke, «godkjent dato» ble
benyttet (4 bygninger).
- 1 bygning hadde ikke noe registrert dato (bygningsNR 4789784, bygningID
4802767), for denne bygningen ble «Tatt i bruk» dato til hovedbygning med det
samme bygningsNR benyttet (1997).
- Store registrerte hovedombygginger ble tatt opp med prosjektgruppa. Som
resultat ble alderen til 4 bygninger ble justert til 11 år, dvs. oppgradering i 2008.
- Bygningsalder ble kalkulert ift. 2019.

5.1.3 Bearbeidelse
Bygninger som ligger innenfor kjerneområder, kombinert formål og næringsområder ble tatt videre
(649) bygning.
-

Bygninger ble koblet til IKDP plankart felt, IKDP plankart område, og eiendommer.
Utbygd BRA ble oppsummert på IKDP felt-, område- og eiendomsnivå.
For Equinor øst ble alder ble justert mht. hoved ombygning, i samråd med Jan Inge Røyland i
EM1.
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5.1.4 Sammensatt gang-sykkel-kollektiv tilgjengelighet
Grunnlag:
- Reisetilbøyelighet tar utgangspunkt i arbeidsreiser/servicereiser etter reisetid som TØI regnet
ut for SSBs ny sentralitetsindeks (SSB Notat 2017/40, Even Høydahl: Ny sentralitetsindeks for
kommunene; s. 15-16)
- Kollektivnettverk tar utgangspunkt i dagens nettverk (2018 førte kvartal). I tillegg er Bussvei
ABC linjer er lag til med 8 avgang pr time for line A og B og 4 avgang pr time for linje C.
Dobbeltspor tog mellom Stavanger og Nærbø med 4 avgang pr. time.
- Befolkning: SSB (fra RFK, 2016)
- Bedrift og arbeidsplasser SSBs bedriftsdatabase, 2017
Arbeidsmetodikk:
- Regionen delt opp i 100*100 m rutenett.
- Servicefunksjoner ble vektet med utgangspunkt i TØI 100 servicefunksjoner og omfang av
turen mht. reisehensikt i RTM (Numerika AS: Om arbeidsplasser i RTM. Notat, 7. april 2017,
s.2)
- Arbeidsplasser, befolkning og vektet servicefunksjoner ble oppsummert per rute.
- Reiselengde (i tid) ble regnet ut på kollektivnettverket fra alle til alle punkt (OD matrise)
- Reisetilbøyelighet etter reisetid ble koblet til beregnet reisetid.
- Antall arbeidsplasser og funksjoner ble koblet til reiserelasjonenes endpunkt
(arbeidsplass/service).
- Antall arbeidsplasser og funksjoner ble vektet med reisetilbøyelighet.
- Vektet arbeidsplasser og funksjoner ble oppsummert for reiserelasjonenes
utgangspunkt (bosted).
- Sammensatt GSK tilgjengelighet ble regnet ut slik at hele verdiskalaen som vi fikk for arbeidsplass
tilgjengeligheten ble proporsjonalt gjenfordelt i 0-100 skala og det samme skjedde med verdier
for funksjonstilgjengelighet (inkluderer ikke dagligvarer). Deretter ble disse to verdiene summert
(dvs. teoretisk maksimaltverdi var 200 for en rute) for hver rute, og det ble produsert kart med
samme metodikk som for de andre kartene.
Sammensatt GSK er summen av arbeidsplass tilgjengeligheten og funksjonstilgjengeligheten fra
bosted (ruten med bosted fikk verdi). Kundetilgjengeligheten er summen av tilgjengelige bosatte
fra arbeidsplass og funksjoner (ruten med bedrift fikk verdi).
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